Obec Doubice

Zápis z mimořádného 13. zasedání zastupitelstva obce Doubice
konaného dne 16. 05. 2016 od 16:00 hodin
Místo konání:

Obec Doubice – Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost

Termín konání:

16. 05. 2016 od 16:00 hod

Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny):
Ing. Jan Drozd, Alena Jašíčková Jetýlková, Břetislav Jemelka, Karel Rezek, Miloslav Čapek
Andrea Rezková, (6 členů ZO = 85,7%)
Omluveni: Filip Molčan
1) ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A
ZAPISOVATELE:
 Zasedání zastupitelstva zahájil v 16:00 starosta Ing. Jan Drozd a zasedání
zastupitelstva předsedal.
 Předsedající konstatoval, že se zastupitelstvo sešlo v počtu 6 zastupitelů
(nadpoloviční většina) a že je usnášeníschopné.
 Předsedající navrhl zapisovatelem Ing. Jana Drozda (sebe) a ověřovateli zápisu paní
Andreu Rezkovou a paní Alenu Jašíčkovou Jetýlkovou. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
 O určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele zastupitelstvo hlasovalo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice určuje zapisovatelem Ing. Jana Drozda a ověřovateli zápisu
paní Andreu Rezkovou a paní Alenu Jašíčkovou Jetýlkovou.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
2) NÁVRH A SCHVÁLENÍ PROGRAMU:
 Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce. Vyzval přítomné ke vznesení návrhů na doplnění. Návrhy na doplnění nebyly
vzneseny.
 ZO hlasovalo o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:
3) pronájem nebytových prostor pod obecním úřadem (doubický obchod)
4) veřejná sbírka – oprava varhan v doubickém kostele
5) různé + diskuze
6) usnesení a závěr
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3) PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR POD OBECNÍM ÚŘADEM (DOUBICKÝ
OBCHOD):
 Předsedající seznámil přítomné s žádostí Recon Home s.r.o. podanou jednatelkou
paní Bohunkou Slanou. Dále informoval, že záměr pronájmu obchodu byl řádně
vyvěšen dle platných právních předpisů od 27.04.2016 do 16.05.2016.
 Předsedající předal slovo paní Slané, která seznámila přítomné zastupitele se svým
záměrem a následně proběhla krátká diskuze.
 Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu usnesení
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje pronájem nebytových prostor o výměře 115 m2
v přízemí budovy č.p.50 (obchod pod obecním úřadem) od 01. 06. 2016 na dobu 5 let za
nájem ve výši 1,- Kč za měsíc a pověřuje starostu obce podpisem nájemní smlouvy s firmou
Recon Home s.r.o..
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
4) VEŘEJNÁ SBÍRKA – OPRAVA VARHAN V DOUBICKÉM KOSTELE:
 Předsedající seznámil přítomné se svým záměrem uspořádat veřejnou sbírku pod
hlavičkou obce Doubice na shromáždění finančních prostředků na opravu varhan v
Doubickém kostele Nanebevzetí Panny Marie, dále s průběhem jednání s panem
Antonínem Sedlákem (farářem Římskokatolické církve) a varhanářem panem I. B.
 Předsedající dále seznámil přítomné s postupem přípravy a průběhu konání veřejné
sbírky (žádost, založení zvláštního účtu, způsob provádění sbírky a její trvání atd.).
 Proběhla krátká diskuze na téma varhany. Paní R. představila svá předběžná jednání
s MAS Český sever ohledně dotace na varhany a požádala obec o pokračování
v těchto jednáních, která posléze bude muset vést římskokatolická církev.
 Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu usnesení
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice souhlasí s konáním veřejné sbírky pořádané k získání a
shromažďování dobrovolných peněžitých prostředků za účelem příspěvku na provedení
opravy varhan v doubickém kostele Nanebevzetí Panny Marie, který je kulturní památkou a
pověřuje starostu obce přípravou a zajištěním veřejné sbírky dle platných právních předpisů.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5) RŮZNÉ + DISKUZE:
 Předsedající vyzval zastupitele i přítomné hosty k podání příspěvků v rámci tohoto
bodu a nikdo tak neučinil.
6) USNESENÍ A ZÁVĚR:
 Vzhledem k tomu, že jednotlivá usnesení zastupitelstva obce byla projednávána a
schvalována postupně u každého bodu programu, nebylo nutné přijímat tato
usnesení znovu.
 Zastupitelé obce Doubice se shodli, že příští řádné zasedání zastupitelstva obce
proběhne v dříve domluveném termínu dne 30. 05. 2016 od 16:00 na obecním úřadě.
 Předsedající poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil 13. zasedání
zastupitelstva obce v 16:22.

Zápis byl vyhotoven dne 17. 05. 2016
Zapsal: Ing. Jan Drozd

……………………………………………

Ověřovatelé zápisu:
Andrea Rezková

……………………………………………

Alena Jašíčková Jetýlková

……………………………………………

Ing. Jan Drozd, starosta obce

……………………………………………

Břetislav Jemelka, místostarosta obce

……………………………………………

