ZÁPIS
Ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice,
konaného dne 1.2.2012 v zasedací místnosti obce Doubravice.
Zasedání začalo v 17,00 hod.
Přítomni: Panuška,Zuklín,Štěpánová,Petrovcová,Křivanec,Bečvář,Kostlivý,Jeništa
Mašková-účetní.
Omluveni: Slancová

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 žádostí na obsazení pohostinství
Projednání nájemní smlouvy
Projednání žádosti AMK Pačejov
Projednání příspěvku na MDŽ a dětský karneval
Projednání a schválení vybudování dětského hřiště
Projednání závěrečné zprávy inventarizační komise

Ad 1) Zahájení jednání zastupitelstva provedl starosta p.Panuška a seznámil zastupitele
s programem.
Ad 2) Usnesení č.1/12
Jednání zastupitelstva je přítomna nadpoloviční většina.
Zastupitelstvo je usnášeníschopno.
8–0–0
Ad 3) Usnesení č.2/12
Zapisovatel : Mašková Ilona
Ověřovatelé : Bečvář,Kostlivý
8–0–0
Ad 4) Byla provedena kontrola usnesení z minulého zasedání.
Ad 5) Starosta obce seznámil zastupitele s došlými žádostmi ohledně obsazení
pohostinství v Doubravici.Celkově byly zaslány čtyři žádosti a to:
Jan Svach,Tržní 1151,Strakonice
Irena Laňková,Blatenská 86,Radomyšl
Milan Marek,Povážská 38,Strakonice
Daniel Šimon,Doubravice 88
Na základě došlých žádostí na pronájem pohostinství Doubravice,které je
v majetku obce rozhodl a předložil starosta zastupitelstvu obce pronajmout
pohostinství panu Šimonu Danielovi,bytem Doubravice 88.Zastupitelstvo
s rozhodnutím starosty souhlasilo.Z přítomných bylo 7 pro a jeden se zdržel.
Ad 6) Starosta obce seznámil zastupitele se smlouvou na pronájem pohostinství.
Smlouva je uzavírána na jeden rok.Zastupitelstvo vzalo předloženou smlouvu
na vědomí.

Ad 7) Zastupitelstvo obce projednalo žádost AMK Pačejov ohledně startu rychlostní
zkoušky v Doubravici směrem na Třebohostice.Po projednání zastupitelstvo
vyslovilo souhlas.
Usnesení č.3/12
Zastupitelstvo obce souhlasí se startem rychlostní zkoušky,směrem DoubraviceTřebohostice po místní komunikaci.
8–0–0
Ad 8) Zastupitelstvo projednalo žádost ČČK o příspěvek na MDŽ 3.000,-Kč
a dětský maškarní karneval 1.000,-Kč
Usnesení č.4/12
Zastupitelstvo souhlasí s příspěvkem na MDŽ v částce 3.000,-Kč
7–1–0
a příspěvek na dětský maškarní karneval v částce 1.000,-Kč
8–0–0
Ad 9) Zastupitelstvo projednalo a schválilo vybudování dětského hřiště
Usnesení č.5/12
Zastupitelstvo obce na základě požadavku občanů projednalo a schválilo
vybudování dětského hřiště.Akce byla iniciována požadavkem rodičů s dětmi
ve věkové skupině do 12 let.Prezenční listina zúčastněných je součástí zápisu.
Na dané téma proběhla mezi dětmi akce k představám o vybudování dětského
hřiště.
Ad 10) Starosta obce a předseda inventarizační komise předložil výslednou zprávu
inventarizační komise o provedení inventarizace za rok 2011
Usnesení č.6/12
Zastupitelstvo obce Doubravice schvaluje předloženou zprávu inventarizační
komise za rok 2011 v předneseném znění a písemném předložení.
8–0-0

Zápis zapsala :
Zápis ověřili :

