ZÁPIS
Ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice,
konaného dne 24.6.2010 v zasedací místnosti obce Doubravice.
Zasedání začalo v 18,00 hod.
Přítomni: Panuška,Štěpánová,Křivancová,Křivanec,Slancová, Ing.Turek, Mašková-účetní.
Omluveni: Zuklín,Bečvář,Jeništa

Program :
Zahájení
Přítomnost zastupitelů a usnášeníschopnost
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2009
Projednání smlouvy o zřízení práva věcného břemene na p.č.742/1
Projednání záměru na odkoupení pozemků a na směnu pozemků na cestu od KD
K cestě na Třebohostice
8) Seznámení s akcemi,které se budou provádět v roce 2010
9) Zajištění slavnostního otevření sportovních šaten na hřišti
10) Různé
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Ad 1) Zahájení jednání zastupitelstva provedl starosta p.Panuška a seznámil zastupitele
s programem.
Ad 2) Usnesení č.15/10
Jednání zastupitelstva je přítomna nadpoloviční většina.
Zastupitelstvo je usnášeníschopno.
6–0–3
Ad 3) Usnesení č.16/10
Zapisovatel : Mašková Ilona
Ověřovatelé : Křivancová ,Křivanec
6–0–3
Ad 4) Byla provedena kontrola usnesení z minulého zasedání
Ad 5) Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce Doubravice za rok 2009
současně se zprávou o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2009
a výsledek hospodaření PO-MŠ Doubravice
Příjmy :
7 863 174,- Kč
Výdaje :
7 973 174,- Kč
Financování : 110 000,- Kč
Usnesení č.17/10
Závěrečný účet se uzavírá vyjádřením „ bez výhrad“.
Závěrečná účet byl vyvěšen dne 9.6.2010 a sejmut dne 24.6.2010.
Zároveň obecní zastupitelstvo schvaluje výsledek hospodaření PO
MŠ Doubravice-zisk bude převeden do rezervního fondu.
6 -0-3

Ad 6) Zastupitelstvo projednalo smlouvu o zřízení práva věcného břemene na p.č.742/1
Usnesení č.18/10
Zastupitelstvo projednalo a schválilo smlouvu o zřízení práva věcného
břemene na parcele č.742/1
6–0-3
Ad 7) Zastupitelstvo projednalo záměr na odkoupení a směnu pozemků na cestu od KD
K cestě na Třebohostice
Usnesení č.19/10
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo odkoupení a směnu pozemků na cestu
od KD k cestě na Třebohostice/viz příloha/
6–0–3
Ad 8) Zastupitelstvo bylo seznámeno s akcemi,které se budou provádět v roce 2010
- Asfaltování –Doubravice, Nahošín
- Šatny-jsou již vybudovány
- Oprava nádrže
- Zateplení MŠ,výměna oken
Ad 9) Zastupitelstvo bylo seznámeno se slavnostním otevřením sportovních šaten
na hřišti
Ad 10) Různé:
Byla projednána zástav MŠ z důvodu vzetí úvěru
Usnesení č.20/10
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zástavu MŠ z důvodu vzetí úvěru na
na dofinancování šaten na hřišti
6–0–3
-

seznámení se situací s hostincem

Zápis zapsala :
Zápis ověřili :

