
Obec Doubice
Ing. Jan Drozd – starosta obce

Svolání 1. zasedání zastupitelstva obce Doubice

Na základě ustanovení § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
svolávám   1. zasedání Zastupitelstva obce Doubice:  

Místo konání: Obec Doubice č.p.50 – budova obecního úřadu, zasedací místnost

Doba konání: 12. listopadu 2018 od 16:00

Navržený program:
1) zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2) návrh programu
3) jednací řád zastupitelstva obce + předávání informací zastupitelům, způsob komunikace
4) úřední hodiny a přítomnost vedení obce na úřadu
5) sestavení střednědobého plánu rozvoje obce
6) kontrola plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce
7) hospodaření obce do září 2018
8) rozpočtová změna č.05/2018
9) rozpočet obce Doubice na rok 2019 
10) rozpočtový výhled na roky 2020 - 2024
11) veřejnoprávní smlouva – výkon přenesené působnosti v přestupkovém řízení
12) Informační panel u kostela Nabevzetí Panny Marie v Doubici
13) přívěsný vozík za OA + plastová nádrž na pitnou vodu (náhradní zásobování)
14) došlá pošta a podání občanů

- stížnost na zakládání nelegálních kempů
- žádost o koupi části pozemku p.p.č. 879/5 v k.ú. Doubice č.1
- žádost o koupi části pozemku p.p.č.879/5 v k.ú. Doubice č.2
- příjezdní komunikace k parcelám st.p.č.183 a p.p.č.1422/1
- přezkum hospodaření obce Doubice (10/2018)
- dopravní zrcadlo – výjezd z chatiček

15) různé + diskuze
- dotace na kompostery (informace o realizaci projektu)
- oprava státní silnice Doubice – Krásná Lípa
- prořez stromů na obecních pozemcích
- stanovení ceny vodného na rok 2019
- setkání s důchodci obce v roce 2018
- dary jubilantům z řad občanů obce Doubice
- doplnění lamp veřejného osvětlení
- DSO Tolštejn – lávka pro turisty na Šébru

16) usnesení a závěr

V Doubici dne 05.11.2018 ……………………………………………………
Ing. Jan Drozd

       starosta obce Doubice
Zveřejnění na úřední desce:
Vyvěšeno dne: 05.11.2018
Sejmuto dne:


