
Zápis z     1. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
 

konaného dne 8. prosince 2014 v     úřadovně obecního úřadu

Přítomní: dle prezenční listiny přítomno: 4 (57%)
Program:

1) Zahájení a návrh programu  
2) informace o možnostech činnosti ZO
3) IV. rozpočtová změna pro rok 2014
4) pravidla rozpočtového provizoria
5) Došlá pošta a podání občanů 
6) Různé 
7) Usnesení
8) Závěr

ad 1) Zahájení a návrh programu     

Pan Schulz zahájil zasedání ZO v 16:03, přivítal  přítomné členy ZO a konstatoval, že se zastupitelstvo 
obce sešlo sice v neúplném (viz níže), leč stále ještě v usnášeníschopném počtu. Navrhl jako 
zapisovatelku paní Bc. Janu Faixovou – schváleno všemi přítomnými členy ZO. 
ZO schválilo ověřovateli zápisu pana Ing. Jana Drozda a pana Miloslava Čapka  –  schváleno všemi 
přítomnými členy ZO.
Pan Schulz přednesl návrh programu schůze - schválen jednomyslně.

ad 2) informace o možnostech činnost ZO

Pan Schulz informoval přítomné zastupitele o situaci vzniklé po komunálních volbách, jakož i o 
možnostech stávajícího zastupitelstva:
Vzhledem k tomu, že dne 7.11.2014 podalo SNK „Pro Doubici 2014“ hromadnou rezignaci zastupitelů a 
náhradníků, došlo k poklesu členů zsatupitelstva pod 5 členů. Zastupitelstvo tím nezaniklo, došlo však v 
souladu s § 90 zákona o obcích k omezení jeho pravomocí tím, že nemůže rozhodovat v záležitostech 
uvedených v § 84 odst. 2 a § 85 zákona o obcích. Může však přijímat rozpočtová opatření a stanovit 
pravidla rozpočtového provizoria.
O termínu nových voleb zatím není nic známo. Informace bude včas zveřejněna.

V tomto smyslu:

Ad 3) IV. rozpočtová změna pro rok 2014

ZO projednalo a schválilo návrh předsedy finančního výboru na IV. rozpočtovou změnu pro rok 2014 v
příjmech i ve výdajích o 39.120,- Kč - všemi hlasy.

Ad 4) rozpočtové provizorium

ZO  projednalo  a  schválilo  rozpočtové  provizorium  v  souladu  s  ustanoveními  §  13  odst.  2  zákona
č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností
od  1.1.2015 do doby schválení řádného rozpočtu obce Doubice takto: 

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy
a výdaji rozpočtu obce po jeho schválení.



Příjmy budou naplňovány podle obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích, dále
pak ze správních poplatků, daní, dotací a z vlastní hlavní činnosti obce.

Na běžné výdaje (na provoz, nutné opravy, údržbu obecního majetku, mzdové výdaje…)
budou uvolňovány prostředky ve výši rozpočtu minulého roku.

Dále budou hrazeny závazky z roku 2014 splatné v roce 2015.

Do doby schválení rozpočtu obce nebudou zahajovány nové investiční akce.

Výdaje, které budou pokryty z dotace nebo příspěvku ze státního rozpočtu, rozpočtu
územních samosprávných celků, které nejsou omezeny maximálním čerpáním. Jejich
 čerpání je určeno konkrétními podmínkami poskytnuté dotace nebo příspěvku.

Ad 5) došlá pošta a podání občanů

ZO vzalo na vědomí informaci starosty Schulze (rady obce) o proplacení příspěvku Spolku přátel Doubice
za fakturu na kopie fotografií pro Doubické muzeum ve výši 1750,- Kč

ad 6) různé

ZO vzalo na vědomí informaci starosty (rady obce) o pořízení 2 kusů fotbalových branek typu SPARTAN 
za 3.198,- Kč, pro využití na obecním hřišti

ad 7) usnesení

ZO schválilo:

)1 zapisovatelkou paní Janu Faixovou – všemi hlasy přítomných zastupitelů
            ověřovatele zápisu pana Ing. Jana Drozda a pana Miloslava Čapka  –  všemi hlasy 
)2 program – všemi hlasy přítomných zastupitelů
)3 IV. rozpočtovou změnu pro rok 2014 v příjmech i ve výdajích o 39.120,- Kč - všemi hlasy.   
)4 ZO projednalo a schválilo rozpočtové provizorium v souladu s ustanoveními § 13 odst. 2 zákona

č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s  
účinností od  1.1.2015 do doby schválení řádného rozpočtu obce Doubice – všemi hlasy.

ZO bere na vědomí:

)5 informaci starosty Schulze (rady obce) o proplacení příspěvku Spolku přátel Doubice za fakturu na
kopie fotografií pro Doubické muzeum ve výši 1750,- Kč – všemi hlasy

6)        informaci starosty (rady obce) o pořízení 2 kusů fotbalových branek typu SPARTAN za 3.198,- Kč,
pro využití na obecním hřišti– všemi hlasy

7) Usnesení – všemi hlasy přítomných zastupitelů

ad 8) závěr

příští zasedání zastupitelstva obce bude vyhlášeno v zákonném termínu

Pan Schulz  ukončil zasedání ZO v 16:50



Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jan Drozd                                Martin Schulz
             starosta obce

Miloslav Čapek

V Doubici 15.12. 2014                                                                      Zapsala: Bc. Jana Faixová


