ZÁPIS
Ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice,
konaného dne 25.2.2011 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 závěrečné zprávy inventarizační komise
Projednání nákupu pozemků
Projednání podání žádosti na rekonstrukci MŠ
Projednání a odsouhlasení výsledku hodnotící komise-rekonstrukce rybníka 742/2
a 743 a poškození kanalizace v Doubravici
9) Projednání kalkulace vodného a stočného a dvousložkového placení vodného/cenová
unie/
10) 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.1/11
Jednání zastupitelstva je přítomna nadpoloviční většina.
Zastupitelstvo je usnášeníschopno.
9–0–0
Ad 3) Usnesení č.2/11
Zapisovatel : Mašková Ilona
Ověřovatelé : Petrovcová,Štěpánová
9–0–0
Ad 4) Byla provedena kontrola usnesení z minulého zasedání
Ad 5) Starosta obce a předseda inventarizační komise předložil výslednou zprávu
inventarizační komise o provedení inventarizace za rok 2010
Usnesení č.3/11
Zastupitelstvo obce Doubravice schvaluje předloženou zprávu inventarizační
komise za rok 2010 v předneseném znění a písemném předložení
9–0-0

Ad 6) Zastupitelstvo projednalo nákup pozemků
Usnesení č.4/11
Zastupitelstvo obce souhlasí s nákupem pozemků u Velké Louže od Homolkové
Emilie č.p.678/4,Matouška Stanislava č.p. 678/5,Křivance Václava č.p.678/6 a
Pecko Petra č.p. 678/7 za dohodnutou cenu 10 Kč za m2.Ukládá starostovi
zabezpečit zpracování kupních smluv.
9–0–0
Ad 7) Zastupitelstvo projednalo podání žádosti na rekonstrukci MŠ
Usnesení č.5/11
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti na rekonstrukci (opravu) MŠ
a rekonstrukci stávajícího sportoviště. Ukládá starostovi zajistit projektovou
dokumentaci,zpracování žádosti a předání na Krajský úřad.
.
9–0-0
Ad 8) Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo výsledky jednání hodnotící komise
Usnesení č.6/11
Zastupitelstvo obce souhlasí s výsledky jednání hodnotící komise na výběr
dodavatele na rekonstrukci rybníka 742/2 a 743.Jako dodavatel byla vybrána
firma „ Protom“ Strakonice a na obnovu poškozené kanalizace v Doubravici
byla vybrána firma „ Znakon“ Sousedovice.
9–0–0
Ad 9) Zastupitelstvo projednalo kalkulaci vodného a stočného
Usnesení č.7/11
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem zálohové platby vodného a stočného
/ cenová unie/ a cenou vodného na rok 2011.
9–0–0
Ad 10) Různé
- návrh p.Štěpánové - oprava kapličky Nahošín
čekárna Nahošín-zazdění
- informace o VPP
- informace o situaci s pohostinstvím Doubravice

Zápis zapsala :
Zápis ověřili :

