ZÁPIS
Ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice,
konaného dne 9.8.2011 v zasedací místnosti obce Doubravice.
Zasedání začalo v 17,00 hod.
Přítomni: Panuška,Zuklín,Slancová,Štěpánová,Petrovcová,Křivanec,Bečvář,Kostlivý,Jeništa
Mašková-účetní.
Občané:pan Honsa,paní Honsová,paní Machová

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 prodeje pozemkůč.130/2,část dle zaměření 453 a 33/2
Seznámení se studií na zlepšení kvality vody ve skupinovém vodovoduDoubravice,Mečíchov,Hlupín
Seznámení s postupem prací na akcích zařazených na rok 2011
Projednání návrhu připravovaných akcí na rok 2012
Schválení rozpočtové změny č.2
Různé

Ad 1) Zahájení jednání zastupitelstva provedl starosta p.Panuška a seznámil zastupitele
s programem.
Ad 2) Usnesení č.23/11
Jednání zastupitelstva je přítomna nadpoloviční většina.
Zastupitelstvo je usnášeníschopno.
9–0–0
Ad 3) Usnesení č.24/11
Zapisovatel : Mašková Ilona
Ověřovatelé : Petrovcová,Slancová
9–0–0
Ad 4) Byla provedena kontrola usnesení z minulého zasedání
Ad 5) Zastupitelstvo projednalo prodej pozemků č.130/2,část dle zaměření 453 a 33/2
Usnesení č.25/11
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo prodej pozemku č.33/2 panu Z.Szederovi
Nahošín 24.Pozemky 453 a 130/2 nebyly k prodeji odsouhlaseny a zůstávají ve
vlastnictví obce.
9–0–0
Ad 6) Zastupitelstvo bylo seznámeno se studií na zlepšení kvality vody ve skupinovém
Vodovodu-Doubravice,Mečíchov,Houpín.
Ad 7) Zastupitelstvo bylo seznámeno s postupem prací na akcích zařazených na rok 2011

Ad 8) Zastupitelstvo bylo seznámeno s akcemi zařazenými na rok 2012
- retenční nádrž,kanalizace,oplocení hřiště,zateplení MŠ
Ad 9) Zastupitelstvo projednalo rozpočtovou změnu č.2
Usnesení č.26/11
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č.2
9–0–0
Ad 10) Různé
- seznámení se situací v hostinci
- seznámení s návštěvou občanů Doubravice u Č.Budějovic/Nahošín 13.8.2011všichni zastupitelé byli přizváni/
- návrh p.Jeništy po připomínce p.Honsi na novou úřední desku v Nahošíně
- p.Jeništa požádal o tel.kontakt a zaslání proj.dokumentace/novostavba ret.
nádrže a tůně na par.č.707 v k.ú.Doubravice/

Zápis zapsala :
Zápis ověřili :

