Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 22. března 2010 v úřadovně obecního úřadu
Přítomní:

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

Program:
1) Zahájení a návrh programu
2) kontrola plnění usnesení ZO
3) Inventura a závěrečný účet obce pro rok 2009
4) Došlá pošta a podání občanů
5) Různé
6) Usnesení
7) 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 zapisovatelku jednání paní Faixovou– schváleno všemi přítomnými členy ZO.
ZO schválilo ověřovateli zápisu pana Ing. Bubíka a pana Karla Rezka, schváleno pěti hlasy , pan
Rezek se zdržel.
Pan Schulz přednesl návrh programu schůze – program jednání pak schválen všemi přítomnými
zastupiteli.
ad 2) kontrola plnění usnesení ZO
Nebyla žádná usnesení ZO, jež by vyžadovala plnění.
Ad 3)Inventura a závěrečný účet obce pro rok 2009
Pan Schulz seznámil zastupitelstvo s inventurou a závěrečným účtem obce pro rok 2009. ZO oba
materiály projednalo a schválilo – schváleno všemi přítomnými zastupiteli.
Ad 4) Došlá pošta a návrhy občanů
Pan Schulz seznámil ZO s tím, že od 19. března 2010 v úřadovně obecního úřadu funguje kontaktní místo
CZECH Pointu. Pro občany bude nejspíš nejzajímavější službou, kterou CP poskytuje, výpis z bodového
hodnocení řidičů.
Ad 5) různé
Pan Faix předložil návrh zápisu do obecní kroniky za rok 2009.
Ad 6) usnesení
Zo schválilo:
zapisovatelku pani Janu Faixovou – jednomyslně
ověřovatele zápisu pana Ing. Bubíka a pana Rezka – pan Rezek se zdržel hlasování

program – jednomyslně
inventuru a závěrečný účet za rok 2009 bez výhrad – jednomyslně
pověřuje starostu obce jednáním s PFČR o bezúplatném převodu pozemku č. 1095/13 o výměře
2 438 m2 podle zákona č. 95/1999Sb. - jednomyslně
Usnesení - jednomyslně
Ad 7) závěr
-

pan Schulz poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání ZO v 16:47
příští zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 26. dubna 2010 od 16:00 v budově OÚ.

Ověřovatelé zápisu:

ing. Lešek Bubík

Martin Schulz
starosta obce

Karel Rezek
V Doubici 29.března 2010

Zapsala: Jana Faixová

