ZÁPIS
Ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice,
konaného dne 28.12.2010 v zasedací místnosti obce Doubravice.
Zasedání začalo v 17,00 hod.
Přítomni: Panuška,Zuklín,Slancová,Štěpánová,Petrovcová,Křivanec,Jeništa,Bečvář,Kostlivý
Mašková-účetní.

Program :
Zahájení,seznámení s programem
Přítomnost zastupitelů a usnášeníschopnost
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Projednání rozpočtového výhledu na roky 2012-2013
Projednání rozpočtové změny č.3
Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2011
Projednání a schválení návrhu na obnovu venkova na rok 2011 a plán na roky 20112015
9) Projednání kalkulace vodného na rok 2011
10) Projednání odkupu pozemku č.451 v k.ú. Doubravice od PF
11) Zrušení vyhlášky č.3/2003 a projednání a odsouhlasení vyhlášky č.1/10 o místních
poplatcích s účinností od 1.1.2011
12) Zrušení vyhlášky č.1/2008 a projednání a odsouhlasení vyhlášky č.2/2010 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
13) Odsouhlasení oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky „ Obnova komunikace a
odvodu dešťových vod na parcele č.445/1 v k.ú.Nahošín
14) Projednání rozpočtu SMOS na rok 2011 a jeho odsouhlasení
15) Různé
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Ad 1) Zahájení jednání zastupitelstva provedl starosta p.Panuška a seznámil zastupitele
s programem.
Ad 2) Usnesení č.44/10
Jednání zastupitelstva je přítomna nadpoloviční většina.
Zastupitelstvo je usnášeníschopno.
9–0–0
Ad 3) Usnesení č.45/10
Zapisovatel : Mašková Ilona
Ověřovatelé : Petrovcová,Slancová
9–0–0
Ad 4) Byla provedena kontrola usnesení z minulého zasedání
Ad 5) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtový výhled na roky 2012-2013
Usnesení č.46/10
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtový výhled na roky 2012-2013
9–0-0

Ad 6) Byla projednána rozpočtová změna č.3
Usnesení č.47/10
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č.3
9–0–0
Ad 7) Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na rok 2011
Usnesení č.48/10
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočet na rok 2011 dle jednotlivých
paragrafů a položek.
Příjmy :
2 467 300,-Kč
Výdaje :
2 262 184,-Kč
Financování : 205 116,-Kč
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2011 jako přebytkový.
9–0-0
Ad 8) Projednání a schválení návrhu plánu Obnovy venkova na roky 2011 až 2014
a návrh plánu na rok 2011-oprava sálu KD
Usnesení č.49/10
Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh plánu Obnovy venkova na roky
2011 až 2014 a plán Obnovy venkova na rok 2011-oprava sálu a přísálí
v Kulturním domě.
9–0–0
Ad 9) Projednání kalkulace vodného
Usnesení č.50/10
Zastupitelstvo projednalo a schválilo dohodu o cenové unii uzavřenou mezi
Obcemi Doubravice,Mečíchov a Hlupín.
9–0–0
Ad 10) Zastupitelstvo projednalo odkup pozemku č.451 v k.ú. Doubravice od PF
Usnesení č.51/10
Zastupitelstvo obce Doubravice souhlasí s účastí na VOS zástupcem obce o
nabytí nabízeného pozemku č.p.451 v k.ú.Doubravice od Pozemkového fondu
v Obchodní veřejné soutěži,která se koná dne 25.1.2011.
Jednáním na Pozemkovém fondu ohledně nabytí pozemku č.p.451 pověřuje
zastupitelstvo starostu –Milana Panušku a místostarostu-Františka Zuklína,
kteří se zúčastní Veřejné obchodní soutěže a podání nabídky dne 25.1.2011.
9–0–0
Ad 11) Zastupitelstvo projednalo zrušení vyhlášky č.3/2003 a odsouhlasilo vyhlášku
č.1/2010
Usnesení č.52/10
Zastupitelstvo odsouhlasilo zrušení vyhláška č.3/2003 a odsouhlasilo vyhlášku
č.1/2010 o místních poplatcích s účinností od 1.1.2011
9–0–0
Ad 12) Zastupitelstvo projednalo zrušení vyhlášky č.1/2008 a odsouhlasilo vyhlášku
č.2/2010

Usnesení č.53/10
Zastupitelstvo odsouhlasilo zrušení vyhlášky č.1/2008 a odsouhlasilo vyhlášku
č.2/2010 o místních poplatcích ,provozování systému sběru,shromažďování,
Třídění a odstraňování komunálního odpadu s platností od 1.1.2011.
9–0–0
Ad 13) Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo zápis o výběru nejvýhodnější nabídky
na obnovu komunikace a odvodu dešťových vod na parcele č.445/1 v k.ú.
Nahošín.
Usnesení č.54/10
Zastupitelstvo obce souhlasí se zápisem –Hodnocení veřejné soutěže na stavební
práce „ Obnova komunikace a odvodu dešťových vod na p.č.445/1 v k.ú.
Nahošín.Nejvhodnější nabídku podal „Proton „ Strakonice s nabídnutou cenou
ve výši 4 918 116,-Kč(včetně DPH).
9–0-0
Ad 14) Zastupitelstvo projednalo rozpočet SMOS na rok 2011
Usnesení č.55/10
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočet SMOS na rok 2011.
9–0–0
Ad 15) Různé
- náprava chyb zjištěných při dílčím přezkumu hospodaření
Usnesení č.56/10
Zastupitelstvo ukládá,aby v případě,že bude prodáván pozemek na základě GP
musí být uvedeno v záměru,že se jednalo o část pozemku.
9–0–0
Usnesení č.57/10
Zastupitelstvo ukládá,že se bude dodržovat ustanovení smlouvy.
9–0–0
Usnesení č.58/10
Zastupitelstvo ukládá,že při prodeji pozemků bude postupováno
v souladu se zákonem č.128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
9–0-0

Zápis zapsala :
Zápis ověřili :

