ZÁPIS
Ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice,
konaného dne 28.11.2012 v zasedací místnosti obce Doubravice.
Zasedání začalo v 18,00 hod.
Přítomni: Panuška,Zuklín,Štěpánová,Křivanec,Bečvář,Kostlivý,Slancová,Jeništa
Mašková-účetní.
Omluveni: Petrovcová
Občané: Plechatý,Raba,Turek,Turková,Honsová,Machová,Kohout,Kohoutová

Program :
Zahájení,seznámení s programem
Přítomnost zastupitelů a usnášeníschopnost
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Projednání soudního sporu ohledně KD s p.Kováříkovou za účasti advokáta
Marka Hůzla
6) Projednání rozpočtové změny č.3
7) Projednání protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u obce
Doubravice MVČR
8) Seznámení se zprávou o daňové kontrole FÚ Č.Budějovice
9) Seznámení s dopisy odeslanými OÚ na Krajský úřad Č.Budějovice ,panu Rabovi a
ÚHOS Brno
10) Schválení doplnění programu
11) Schválení změny člena kontrolního výboru
12) Projednání vodného
13) Projednání požadavků občanů Nahošína
14) Projednání příspěvku ČČK
15) Projednání žádosti o pronajmutí sálu
1)
2)
3)
4)
5)

Ad 1) Zahájení jednání zastupitelstva provedl starosta p.Panuška a seznámil zastupitele
s programem.
Usnesení č.29/12
Zastupitelstvo schvaluje navržený program jednání
8–0–0
Ad 2) Usnesení č.30/12
Jednání zastupitelstva je přítomna nadpoloviční většina.
Zastupitelstvo je usnášeníschopno.
8–0–0
Ad 3) Usnesení č.31/12
Zapisovatel : Mašková Ilona
Ověřovatelé : Slancová,Bečvář
8–0–0
Ad 4) Byla provedena kontrola usnesení z minulého zasedání.

Ad 5) Zastupitelstvu byla přednesena advokátem Markem Hůzlem situace ohledně
soudního sporu s p.Kováříkovou ohledně KD v Doubravici
Usnesení č.32/12
Zastupitelstvo schválilo částku od 150 000 Kč do 230 000 k návrhu na vyrovnání
8–0–0
Ad 6) Zastupitelstvo projednalo rozpočtouvou změnu č.3
Usnesení č.33/12
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č.3
8–0-0
Ad 7) Zastupitelstvo projednalo protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti
provedené u obce Doubravice MVČR
Usnesení č.34/12
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo ke kontrolním závěrům přijmout
nápravná opatření,která lze shrnout do jednoho souhrnného opatření takto:
při výkonu samostatné působnosti orgánu obce je potřebné důsledně dodržovat
všechna ustanovení zákona a to včetně těch,která mají charakter zdánlivě formálních
náležitostí určitých dokumentů,evidencí apod.
Konkrétně k jednotlivým kontrolním závěrům přijímá nápravná opatření takto:
1) Důsledně zajistit,aby o návrzích na doplnění programu probíhajícího zasedání
ZO rozhodlo ZO
2) Důsledně zajistit,aby zápisy ze zasedání ZO obsahovaly všechny náležitosti dané
současnou právní úpravou
3) Důsledně respektovat ustanovení zákona o obcích upravující počty a strukturu
členů finančního a kontrolního výboru ZO
4) Zajistit pravidelnou aktualizaci evidence právních předpisů vydaných obcí a
uvádět v této evidenci i zrušené právní předpisy či ty předpisy,které již pozbyly
platnosti
5) Zajistit důsledně respektování všech kroků stanovených zákonem o obcích při
vydávání právních předpisů obce,včetně neprodleného zasílání vydaných OZV
Ministerstvu vnitra
6) Pravidelně kontrolovat úplnost a aktuálnost povinně zveřejňovaných informací
7) Pravidelně kontrolovat úplnost,aktuálnost a zveřejnění povinně zveřejňovaných
informací způsobem umožňujícím dálkový přístup
8–0–0
Ad 8) Zastupitelstvo bylo seznámeno se zprávou o daňové kontrole FÚ Č.Budějovice.
Závěr kontroly-bez výhrad
Ad 9) Zastupitelstvo bylo seznámeno s dopisy odeslanými OÚ na Krajský úřad
Č.Budějovice,panu Rabovi a ÚHOS Brno-dopisy přečetl starosta
Ad 10) Starosta přednesl doplněný program jednání
Usnesení č.35/12
Zastupitelstvo schvaluje doplněný program jednání
8–0–0

Ad 11) Zastupitelstvo projednalo změnu člena kontrolního výboru
Usnesení č.35/12
Zastupitelstvo projednalo a schválilo změnu člena kontrolního výboru z důvodu
nesprávnosti místostarosty ve funkci člena výboru. Novým členem kontrolního
výboru byla zvolena Petra Petrovcová.
5–1–2
Ad 12) Zastupitelstvo projednalo cenu vodného
Usnesení č.36/12
Zastupitelstvo projednalo a schválilo cenu vodného na rok 2013,cena vodného
zůstává stejná jako minulý rok tj. 42,64 Kč za kubík
8–0–0
Ad 13) zastupitelstvo bylo seznámeno s požadavky občanů Nahošína
- p.Raba požaduje předání dokumentů o které žádal-bude předáno starostou
- bude opraveno hřiště v Nahošíně,starosta bude jednat s firmou Protom,jelikož
hřiště poničila při realizaci jiné akce,jestliže nebude dohodnuto,bude opravu
financovat obec a bude provedena do jaro 2013
- zveřejňovat informace,které se týkají obce-bude zveřejňováno
- dát do rozpočtu opravu zastávky v Nahošíně,asfaltování u čekárny,opravu střechy
kapličky v Nahošíně-bude zapracováno
- dávat na informační tabuli v Nahošíně informace o konání
zastupitelstva,zveřejňování prodeje pozemků
- kamené strouhy-udělat zábradlí
- zvednout 2 kanály
- jestliže zbydou finanční prostředky,žádají občané Nahošína zkulturnění obce
Nahošín
Ad 14) Zastupitelstvo projednalo příspěvek ČČK
Usnesení č.37/12
Zastupitelstvo projednalo a schválilo příspěvek ČČK na mikulášskou nadílku
v hodnotě 3.000,-Kč
8–0–0
Ad 15) Zastupitelstvo projednalo žádost o pronajmutí sálu
Usnesení č.38/12
Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost o pronajmutí sálu na Silvestra místní
mládeži bez poplatku
8–0-0

Zápis zapsala :
Zápis ověřili :

