ZÁPIS
Ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice,
konaného dne 28.12.2011 v zasedací místnosti obce Doubravice.
Zasedání začalo v 17,00 hod.
Přítomni: Panuška,Zuklín,Slancová,Štěpánová,Petrovcová,Křivanec,Bečvář,Kostlivý,Jeništa
Mašková-účetní.
Občané: p. Honsa

Program :
Zahájení,seznámení s programem
Přítomnost zastupitelů a usnášeníschopnost
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Projednání žádosti „ Komunitního plánu soc. služeb ORP Strakonice“ a vzetí na
vědomí
6) Projednání a odsouhlasení výběrového řízení na obsazení pohostinství Doubravice
7) Seznámení s plněním rozpočtu na rok 2011
8) Vyhodnocení plnění zařazených akcí v roce 2011 a informace o návrhu akcí na rok
2012
9) Projednání a odsouhlasení rozpočtu na rok 2012
10) Projednání a schválení rozpočtové změny č. 4
11) Projednání žádosti na spolufinancování akce Novostavba retenční nádrže a tůně
12) Různé
1)
2)
3)
4)
5)

Ad 1) Zahájení jednání zastupitelstva provedl starosta p.Panuška a seznámil zastupitele
s programem.
Ad 2) Usnesení č.39/11
Jednání zastupitelstva je přítomna nadpoloviční většina.
Zastupitelstvo je usnášeníschopno.
9–0–0
Ad 3) Usnesení č.40/11
Zapisovatel : Mašková Ilona
Ověřovatelé : Petrovcová,Štěpánová
9–0–0
Ad 4) Byla provedena kontrola usnesení z minulého zasedání.
Ad 5) Zastupitelstvo projednalo žádost Komunitního plánu soc. služeb ORP Strakonice
Usnesení č.41/11
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí Komunitní plán soc. služeb ORP
Strakonice.
9–0–0
Ad 6) Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo výběrové řízení na obsazení pohostinství
v Doubravici

Usnesení č.42/11
Zastupitelstvo projednalo a schválilo záměr na pronajmutí KD č.p.82 za účelem
obsazení pohostinství s možností podat přihlášky do 31.1.2012.
9–0–0
Ad 7) Zastupitelstvo bylo seznámeno s dotacemi za rok 2011.

Ad 8) Zastupitelstvo bylo seznámeno s akcemi na rok 2012.
- retenční nádrž
- okna
- ozelenění obce

Ad 9) Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na rok 2012.
Usnesení č.43/11
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočet na rok 2012 dle jednotlivých
paragrafů a položek.
Příjmy:
2 577 000,- Kč
Výdaje:
2 371 884,- Kč
Financování:
205 116,- Kč
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2012 jako přebytkový.
9–0–0
Ad 10) Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtovou změnu č. 4.
Usnesení č. 44/11
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č. 4.
9–0–0
Ad 11) Zastupitelstvo obce projednalo žádost na spolufinancování novostavby
Retenční nádrže a tůně ,která bude předložena na poskytnutí dotace JK
Usnesení č.45/11
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou žádost a ukládá starostovi její
předložení na JK do 31.1.2012
9–0–0
Ad 12) Různé
- návrh p. Štěpánové na opravu autobusové čekárny v Nahošíně
- seznámení s dlužníky za obecní poplatky
- 110 let hasičů a sraz rodáků
- p. Honsa žádost o vývěsní tabuli v Nahošíně a o zabezpečení strouhy
v Nahošíně ( zábradlí)

Zápis zapsala :
Zápis ověřili :

