ZÁPIS
Ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice,
konaného dne 3.6.2011 v zasedací místnosti obce Doubravice.
Zasedání začalo v 17,00 hod.
Přítomni: Panuška,Zuklín,Slancová,Štěpánová,Petrovcová,Křivanec,Bečvář,Kostlivý,Jeništa
Mašková-účetní.

Program :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Zahájení,seznámení s programem
Přítomnost zastupitelů a usnášeníschopnost
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Projednání a schválení ceny pozemků prodávaných v roce 2011
Projednání záměru obce na prodej pozemků č.130/2,453,33/2 v k.ú.Nahošín
Seznámení se závěry kontrol provedených na obdržené dotace
Seznámení s akcemi zařazenými na rok 2011
Schválení rozpočtové změny č.1
Různé

Ad 1) Zahájení jednání zastupitelstva provedl starosta p.Panuška a seznámil zastupitele
s programem.
Ad 2) Usnesení č.17/11
Jednání zastupitelstva je přítomna nadpoloviční většina.
Zastupitelstvo je usnášeníschopno.
9–0–0
Ad 3) Usnesení č.18/11
Zapisovatel : Mašková Ilona
Ověřovatelé : Petrovcová,Jeništa
9–0–0
Ad 4) Byla provedena kontrola usnesení z minulého zasedání
Ad 5) Zastupitelstvo projednalo a schválilo cenu prodávaných pozemků v roce 2011
Usnesení č.19/11
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo cenu prodávaných pozemků v roce 2011.
Cena zůstává stejná – 10,-Kč/m2.
9–0–0
Ad 6) Zastupitelstvo projednalo záměr obce na prodej pozemků č.130/2,453,33/2
v k.ú.Nahošín
Usnesení č.20/11
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záměr obce na prodej pozemků č.130/2,
453,33/2 v k.ú. Nahošín.
9–0–0

Ad 7) Zastupitelstvo bylo seznámeno se závěry kontrol provedených na obdržené dotace
Ad 8) Zastupitelstvo bylo seznámeno s akcemi zařazenými na rok 2011
- 2 rybníky Doubravice
- Retenční nádrž Nahošín
- Kanalizace od hřiště
- Zateplení MŠ-zamítnuto
- Oprava MŠ-vnitřky
- Oplocení hřiště
- Výměna oken v sále,vymalování/190.000,-/

Ad 9) Zastupitelstvo projednalo rozpočtovou změnu č.1
Usnesení č.21/11
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č.1
/142 800,-Kč dotace JK-územní plán/
9–0–0
Ad 10) Různé
- seznámení s výroční technickohospodářskou zprávou-ČEVAK
- p.Křivanec vznesl žádost na snížení rychlosti na 30 km při vjezdu do obce
směrem od Nahošína a umístění zrcadla na výjezdu od domů č.85 a 84
Usnesení č.22/11
Zastupitelstvo obce se žádostí souhlasí a ukládá starostovi zaslat žádost na
Policii ČR,MÚ odbor dopravy a SUS Strakonice.
9–0-0

Zápis zapsala :
Zápis ověřili :

