ZÁPIS
Ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice,
konaného dne 26.11.2010 v zasedací místnosti obce Doubravice.
Zasedání začalo v 17,00 hod.
Přítomni: Panuška,Zuklín,Štěpánová,Petrovcová,Křivanec,Jeništa,Bečvář,Kostlivý
Mašková-účetní.
Omluveni: Slancová

Program :
1) Zahájení,seznámení s programem
2) Přítomnost zastupitelů a usnášeníschopnost
3) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4) Kontrola usnesení z minulého zasedání
5) Projednání návrhu na členy inventarizační komise
6) Projednání rozpočtové změny č.2
7) Seznámením s výsledkem výběrového řízení-Obnova kamenného koryta Nahošín
8) Projednání a schválení rozpočtu SO Radina
9) Projednání odměn
10) Seznámení s územním plánem
11) Různé
Ad 1) Zahájení jednání zastupitelstva provedl starosta p.Panuška a seznámil zastupitele
s programem.
Ad 2) Usnesení č.36/10
Jednání zastupitelstva je přítomna nadpoloviční většina.
Zastupitelstvo je usnášeníschopno.
8–0–0
Ad 3) Usnesení č.37/10
Zapisovatel : Mašková Ilona
Ověřovatelé : Petrovcová,Štěpánová
8–0–0
Ad 4) Byla provedena kontrola usnesení z minulého zasedání
Ad 5) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh na členy inventarizační komise
Usnesení č.38/10
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh na členy inventarizační komise
ve složení: předseda – Panuška Milan
členové - Bečvář Marcel,Zuklín František,Slancová Jana,
Petrovcová Petra,Mašková Ilona
8–0-0
Ad 6) Byla projednána rozpočtová změna č.2
Usnesení č.39/10
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č.2
8–0–0

Ad 7) Seznámení s výsledkem výběrového řízení na akci – Obnova kamenného koryta
na odvod dešťových vod v k.ú.Nahošín.
Usnesení č.40/10
Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem výběrového řízení na akci „ Obnova
kamenného koryta na odvod dešťových vod v k.ú. Nahošín“ a s výsledky
výběrového řízení souhlasí.
8–0-0
Ad 8) Projednání rozpočtu SO Radina
Usnesení č.41/10
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočet SO Radina.
8–0–0
Ad 9) Projednání odměn starosty,místostarosty a předsedů výborů
Usnesení č.42/10
Zastupitelstvo projednalo a schválilo odměny takto:
Starosta: 12.000,- Kč HM
Místostarosta: 7.500,- Kč HM
Předsedové výborů: 500,- Kč HM
7–1–0
Ad 10) Zastupitelstvo bylo informativně seznámeno s návrhem územního plánu,jehož
veřejné projednání bude 12.1.2011 od 15,00 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu Doubravice.
Ad 11) - zastupitelstvo projednalo žádost ČČK Doubravice o finanční příspěvek na
na dětskou mikulášskou nadílku
Usnesení č.43/10
Zastupitelstvo souhlasí s příspěvkem pro ČČK Doubravice v částce 1.500,-Kč.
Částka bude vyplacena z pokladny po předložení dokladů.
8–0–0
p.Jeništa žádá o informace kdo dělal výběrové řízení a kde najít/odpověď mu
bude zaslána emailem/,
dále připomněl,že by bylo třeba dávat věnce na pomníky při významných
událostech
- žádost o vánoční stromeček do Nahošína
-

Zápis zapsala :
Zápis ověřili :

