ZÁPIS
Ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice,
konaného dne 5.4.2012 v zasedací místnosti obce Doubravice.
Zasedání začalo v 17,00 hod.
Přítomni: Panuška,Zuklín,Štěpánová,Petrovcová,Křivanec,Bečvář,Kostlivý,Slancová
Mašková-účetní.
Omluveni: Jeništa
Občané: p.Honsa

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

Zahájení,seznámení s programem
Přítomnost zastupitelů a usnášeníschopnost
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Projednání žádostí na odkoupení pozemku č.23/2 v k.ú.Nahošín
Projednání závěrečného účtu obce Doubravice
Projednání příprav oslav 110 let hasičů a setkání rodáků
Seznámení s podanými žádostmi na rozvoj obce v roce 2012
Různé

Ad 1) Zahájení jednání zastupitelstva provedl starosta p.Panuška a seznámil zastupitele
s programem.
Ad 2) Usnesení č.7/12
Jednání zastupitelstva je přítomna nadpoloviční většina.
Zastupitelstvo je usnášeníschopno.
8–0–0
Ad 3) Usnesení č.8/12
Zapisovatel : Mašková Ilona
Ověřovatelé : Bečvář,Petrovcová
8–0–0
Ad 4) Byla provedena kontrola usnesení z minulého zasedání.
Ad 5) Zastupitelstvo projednalo odkup pozemku č.23/2 v k.ú.Nahošín
Usnesení č.9/12
Zastupitelstvo projednalo a schválilo odkup pozemku č.23/2 v k.ú.Nahošín
p.Haně Štěpánové za cenu obvyklou 10 Kč/m2.
8–0-0
Ad 6) Zastupitelstvo projednalo a schválilo závěrečný účet obce Doubravice za rok 2011
současně se zprávou o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2011 a výsledku
hospodaření PO-MŠ Doubravice .
Příjmy :
16 724 198,62 Kč
Výdaje :
16 810 237,88 Kč
Financování:
86 039,26 Kč

Usnesení č.10/12
Závěrečný účet se uzavírá vyjádřením „ bez výhrad“.
Závěrečný účet byl vyvěšen 21.3.2012 a sejmut dne 6.4.2012.
Zároveň obecní zastupitelstvo schvaluje výsledek hospodaření PO MŠ Doubravice.
8–0-0
Ad 7) Zastupitelstvo obce projednalo přípravu oslav 110 let hasičů a setkání rodáků.
Ad 8) Zastupitelstvo bylo seznámeno s podanými žádostmi o dotace na rok 2012
Ad 9) Různé
-zastupitelsvo bylo seznámeno s půjčkou od p.Procházky
Usnesení č.11/12
Zastupitelstvo projednalo a schválilo půjčku od p.Procházky ve výši 400 000,-Kč
8–0–0
-

zastupitelstvo bylo seznámeno s jednáním s p.Kováříkovou
p.Honsa vznesl dotaz na dětské hřiště v Nahošíně a zábradlí kolem strouhy

Zápis zapsala :
Zápis ověřili :

