Zápis z 30. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 14. prosince 2009 v úřadovně obecního úřadu
Přítomní:

dle prezenční listiny přítomno: 6 (86%), paní Jetýlková-Jašíčková omluvena

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

Zahájení a návrh programu
kontrola plnění usnesení ZO
návrh rozpočtu na rok 2010; 3. rozpočtová změna pro rok 2009
Stav projektů: Horní rybník, kaple, CzechPOINT
Došlá pošta a podání občanů
Různé
Usnesení
Závěr

ad 1) Zahájení a návrh programu
Pan Schulz zahájil zasedání ZO v 16:03, přivítal přítomné členy ZO, konstatoval, že i přes omluvenou
nepřítomnost paní Jetýlkové-Jašíčkové se zastupitelstvo obce sešlo v usnášeníschopném počtu. Navrhl
jako zapisovatele jednání pana Jemelku – schváleno všemi přítomnými členy ZO.
ZO schválilo ověřovateli zápisu paní Marcelu Beckelovou a pana Miloslava Čapka, schváleno
čtyřmi členy ZO, paní Beckelová a pan Čapek se zdrželi.
Pan Schulz přednesl návrh programu schůze, schválen všemi přítomnými zastupiteli.
ad 2) kontrola plnění usnesení ZO
Usnesení ZO byla průběžně plněna.
Ad 3) návrh rozpočtu na rok 2010; 3. rozpočtová změna pro rok 2009
Na základě zprávy Finančního výboru ZO projednalo a schválilo rozpočet na rok 2010 – všemi hlasy
přítomných zastupitelů.
ZO projednalo a schválilo 3. rozpočtovou změnu pro rok 2009, kde došlo k navýšení jak příjmů, tak i
výdajů, vzhledem k souběhu tří dotačních projektů – všemi hlasy přítomných.
Schválený návrh rozpočtu je k nahlédnutí na OÚ a na webových stránkách Obecního úřadu.
Ad 4) postup projektů - Horní rybník, kaplička
Pan Schulz informoval ZO o dokončení prací na obnově Kaple Nejsvětější Trojice v Doubici – slavnostní
veselice proběhne u kapličky na Silvestra od 14 hodin. Ukončení projektu bude k 31. 3. 2010.
Rovněž projekt obnovy Horního rybníka je dokončen, v současné době probíhají ještě závěrečná
zúčtování. Ukončení projektu bude k 31. 1. 2010.
Ad 5) Došlá pošta a návrhy občanů
ZO projednalo a schválilo žádost o koupi obecního pozemku 924/2 (trvalý travní porost) o celkové
výměře 509 m2, a to za cenu obvyklou – 40,- Kč/m2 – všemi hlasy přítomných zastupitelů.

Ad 6) různé
ZO projednalo a schválilo zápis do obecní kroniky za rok 2008 – všemi hlasy přítomných.
Pan Zdeněk Holka dokončil opravu vstupu ke studánce na pozemku 1491/2, za což se mu dostalo uznání
od starosty Schulze, konkrétně za příkladný sousedský přístup ke společným snahám obce (zastupitelstva)
a občanů ke zlepšení vzhledu obce Doubice. Pan Schulz v té souvislosti též zmínil, že podobně k této
problematice přistoupili pánové Reich a Sváček, kteří se spolu s panem Rezkem pustili do úvodní fáze
oprav devastovaného fotbalového plácku.
ad 7) usnesení
ZO schválilo:
zapisovatele pana Břetislava Jemelku – všemi hlasy přítomných zastupitelů
ověřovatele zápisu paní M. Beckelovou a pan M. Čapka – čtyřmi hlasy přítomných členů ZO, paní
Beckelová a pan Čapek se zdrželi
program – všemi hlasy přítomných zastupitelů
Návrh rozpočtu Obce Doubice na rok 2010 – všemi hlasy přítomných zastupitelů
3. rozpočtovou změnu pro rok 2009, v příjmech i ve výdajích navýšení celkem o 870.765,- Kč. –
všemi hlasy přítomných zastupitelů
prodej pozemku 924/2 o výměře 509m2 (trvalý travní porost) za 40,- Kč/m2 – jednomyslně
zápis do kroniky za rok 2008 - jednomyslně
Usnesení - jednomyslně
Ad 8) Závěr
- pan Schulz poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání ZO v 17:23
- příští zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 18. ledna 2010 od 16:00 v budově OÚ.
Ověřovatelé zápisu:

Marcela Beckelová

Martin Schulz
starosta obce

Miloslav Čapek
V Doubici 15. prosince 2009

Zapsal: Břetislav Jemelka

