
Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 5.11.2002 v 
zasedací místnosti  Obecního úřadu v Doubici.
----------------------------------------------------------------------------------------------

1. zasedání se konalo z důvodu zařízení organizačních věcí hned po 
ukončení  ustavujícího zasedání ZO.

Přítomní: dle prezenční listiny  ustavujícího zasedání.

Program: 1/ Organizační záležitosti
                  2/ Různé
                  3/ Usnesení

ad 1/
- pí Stejskalová  navrhuje Ing. Vachalce za člena rady Národního parku 

ČŠ za pana Kunerta, který již v tomto zastupitelstvu není.

                                                     ZO - souhlasí

ad 2/
- pí Stejskalová informovala přítomné o měsíčních odměnách starostky a 

místostarosty a dále o odměnách členů zastupitelstva dle Nařízení vlády 
č. 122/2002 Sb. zák. :

starostka ……………7200,-- Kč měsíčně
místostarosta ……… 6080,-- Kč měsíčně
členové …………….do 750,-- Kč čtvrtletně /dle vykázané práce/

                                                ZO - souhlasí

- dále paní Stejskalová navrhuje, aby bylo pokračováno v tradicích, jako 
je předvánoční sezení s důchodci a  mikulášská nadílka pro děti . 
Navrhuje pro každého důchodce jako příspěvek na vánoční svátky 
300,-- Kč  a občerstvení do částky 100,-- Kč .

                                                      ZO - souhlasí



- každému dítěti  v naší obci, které navštěvuje základní školu /i když zde 
nemá trvalé bydliště/ dát vánoční kolekci v hodnotě cca 150,-- Kč

                                                    ZO - souhlasí

- dále navrhuje, aby při životních výročích , trvale bydlících občanů v 
Doubici, byly předávány dárkové balíčky v hodnotě cca 300,-- Kč a to 
při výročí 60, 65, 70, 75, 80 let a od 80-ti let výše každý rok.

                                                    ZO - souhlasí

- pí Šikýřová žádá zastupitelstvo o odsouhlasení příspěvku na telefonní 
hovory pro paní starostku  v částce 200,-- Kč měsíčně.

                                                   ZO - souhlasí

Ověřovatelé zápisu:

Božena Stejskalová                                          Zapsala: Šikýřová
starostka obce



Usnesení z 1. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 5.11.2002 
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Doubici.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo obce schvaluje:
--------------------------------------
1/ Ověřovatele zápisu: Obešlo, Rezek

2/ Ing. Vachalce za člena rady Národního parku České Švýcarsko

3/ Odměny členům zastupitelstva dle Nařízení vlády č. 122/2002  Sb. zák.

    starostka …………… 7200,-- měsíčně

   místostarosta ……….  6080,-- měsíčně

   členové ………….. do    750,-- čtvrtletně /dle vykázané práce/

4/ Pro každého důchodce s trvalým pobytem v obci Doubice příspěvek na 
    vánoční svátky 300,-- Kč a na občerstvení při slavnostním posezení 100,-- 
    Kč.

5/ Každému dítěti v naší obci,i když  zde nemá trvalé bydliště,
     dát vánoční kolekci v hodnotě cca 150,-- Kč.

6/ Při životních výročích, pro trvale bydlící občany v obci Doubice, 
    předávat dárkové balíčky v hodnotě cca 300,-- Kč a to při výročí  60, 65, 
    70, 75, 80 let a od  80-ti let výše každý rok.

7/ Příspěvek pro starostku obce na telefonní hovory v částce 200,-- Kč 
    měsíčně.

Božena Stejskalová                                                           Miloslav Himmer
starostka obce                                                                    místostarosta


