ZÁPIS
Ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice,
konaného dne 9.9.2010 v zasedací místnosti obce Doubravice.
Zasedání začalo v 18,00 hod.
Přítomni: Panuška,Zuklín,Štěpánová,Jeništa,Křivanec,Slancová,Bečvář
Omluveni: ing.Turek,Křivancová

Program :
Zahájení
Přítomnost zastupitelů a usnášeníschopnost
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva
Projednání a schválení rozpočtové změny č.1
Seznámení s průběhem vypovězení smlouvy z pohostinství mezi obcí a p.Kováříkovou
Projednání smlouvy mezi E on Energie a.s. a obcí Doubravice
Seznámení se schválenými akcemi do konce roku 2010 a za volební období
Projednání zastavení pozemků na vzetí úvěru na dofinancování šaten dle přiloženého
seznamu
10) Různé
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Ad 1) Zahájení jednání zastupitelstva provedl starosta p.Panuška a seznámil zastupitele
s programem.
Ad 2) Usnesení č.24/10
Jednání zastupitelstva je přítomna nadpoloviční většina.
Zastupitelstvo je usnášeníschopno.
7–0–2
Ad 3) Usnesení č.25/10
Zapisovatel : Zuklín František
Ověřovatelé : Bečvář ,Slancová
7–0–2
Ad 4) Byla provedena kontrola usnesení z minulého zasedání
Ad 5) Projednání a odsouhlasení rozpočtové změny č.1
Usnesení č.26/10
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č.1
7–0–2
Ad 6) Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem výpovědi z pohostinství
p.Kováříkové-nařízeno soudní projednávání na 6.10.2010

Ad 7) Projednání smlouvy mezi E.on a obcí Doubravice
Usnesení č.27/10
Zastupitelstvo projednalo a schválilo upravenou smlouvu s E.onem na dodávku
elektřiny na 2 roky.
7–0–2
Ad 8) Zastupitelstvo bylo seznámeno s akcemi na rok 2010
- oprava požární nádrže Nahošín
- oprava cesty k bytovkám v Doubravici
- oprava kanalizace u nádrže v Nahošíně
a realizovanými akcemi za poslední volební období
2007
- oprava komunikací
- rekonstrukce veřejného osvětlení
- oprava prodejny v Doubravici
dotace : 6 875 850,-Kč
2008
- výsadba lesů
- oprava budovy OÚ
- revitalizace Křeší
dotace : 1 199 000,-Kč,2009
- pořízení CZech POINT
- oprava obecní budovy v Nahošíně
- výsadba lesů
- autobusové čekárny
- šatny Doubravice
dotace : 5 271 000,-Kč
2010
- rybník Obecák Nahošín
- rybník Haltýř Nahošín
- asfaltování cest v Nahošíně a Doubravici
Ad 9) Projednání a schválení zastavení pozemků a budovy č.p.82 pro účely vzetí úvěru
na dofinancování šaten
Usnesení č.28/10
Zastupitelstvo obce Doubravice u Str. projednalo a schválilo zástavy pozemků a
nemovitostí dle výpisu KN,které jsou v majetku obce pro účely vzetí úvěru
v částce 1 999 842,-Kč na dofinancování šaten:
stavební 27/1.86/1,86/2,91/2,91/3,1099/4,1099/5,1099/6.
budova č.p. 82 na st.86/1,86/2
budova bez č.p. na st.27/1
budova bez č.p. na st.91/1,91/2,91/3.
7–0-2

Ad 10) zastupitelstvo bylo seznámeno s nedoplatkem občanů za vodné a stočné

Zápis zapsala :
Zápis ověřili :

