Zápis
z 3. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.12.2014

Místo konání:
Začátek:
Zasedání řídil:
Přítomno:
Omluveni:
Neomluveni:
Hosté:
Zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:

zasedací místnost obecního úřadu Doudleby
18:00 hodin
starosta obce Zdeněk Šmíd
7 členů OZ
0
viz prezenční listina
Markéta Sedláčková
ing. Kateřina Burdová, Ing. Ondřej Klor, Radek Turín

Starosta obce Z. Šmíd zahájil jednání, přivítal přítomné hosty a zastupitele na jednání a konstatoval, že jsou
přítomni všichni členové zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášení schopné. Seznámil přítomné s návrhem
programu a jako ověřovatele navrhl ing. K. Burdovou, Ing. O. Klora a R. Turína.
Navržený program:
1. Schválení rozpočtu na rok 2015
2. Schválení rozpočtového výhledu na roky 2015 -2016-2017
3. Schválení požárního řádu
4. Schválení Obecní vyhlášky o místních poplatcích
5. Schválení Rozpočtu SMO Pomalší na rok 2015
6. Schválení účetního odpisového plánu na rok 2015 pro ZŠ a MŠ Doudleby
7. Schvální ceny za propachtování pozemku č. 309/1 1350 m2
8. Schvální ceny za propachtování pozemku č. 799/1 2700 m2
9. Stočné pro rok 2015
10. Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření
11. Schválení využití služeb OSVČ Zdeňka Šmída
Diskuze (bude umožněna i v průběhu jednání k jednotlivým bodům)
Projednávání jednotlivých bodů programu a přijatá usnesení:
1. Schválení rozpočtu na rok 2015
Ing. Kateřina Burdová přednesla navržený rozpočet pro rok 2015. Je navržen jako schodkový, příjmy ve
výši 5 784 000 Kč a výdaje ve výši 10 835 508,48 Kč. Schodek bude financován z rezerv z minulých
let ve výši 5 051 508,48 Kč. V rozpočtu je realizace akcí autobusová zastávka, kanalizace, oprava
sociálního zařízení v kulturním domě a na obecním úřadě. Schodek by ale neměl být na konci roku tak
vysoký, akce budou realizovány pouze v případě schválené dotace. 200 tis. Kč činí splátka půjčky JVS.
Pro poskytnutí příspěvků schválených v rozpočtu byly aktualizovány Podmínky pro poskytování dotací
z rozpočtu obce Doudleby.
Pro: 6 zastupitelů
Proti: 1 zastupitel – Ing. O . Klor
Přijaté usnesení č. 3/1 – zastupitelé schvalují závazné ukazatele rozpočtu na rok 2015. Zároveň
zastupitelé schvalují znění Podmínek pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Doudleby
2. Schválení rozpočtového výhledu na roky 2015-2016-2017
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Ing. Kateřina Burdová seznámila přítomné s předpokládanými příjmy a výdaji na roky 2015 až
2017. Upozornila na splátku půjčky JVS.
Pro: 7 zastupitelů
Proti: 0
Přijaté usnesení č. 3/2 – zastupitelé schvalují rozpočtový výhled na roky 2015 -2016 -2017
3. Schválení požárního řádu
Ing. Ondřej Klor zrekapituloval neschválení požárního řádu na 2. veřejné schůzi zastupitelstva a
předložil nový požární řád. Změny se týkají zejména zdroje požární vody a osazení místa odběru
označením „Požární voda“.
Pro: 7 zastupitelů
Proti: 0
Přijaté usnesení č. 3/3 – zastupitelé schvalují Obecně závaznou vyhlášku obce Doudleby č.1/2014
Požární řád obce Doudleby.
4. Schválení Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
Místostarostka Miroslava Caplová informovala o tom, že poplatky na rok 2015 zůstávají stejné.
Upozornila na to, že jsou splatné do 31.3.2015. V následné diskuzi připomněla, že u hospody přibyl
kontejner na fritovací olej, který by měl odlehčit čistírně odpadních vod. Občané mohou olej zdarma
ukládat v pet lahvích.
Pro: 6 zastupitelů
Proti: 1 zastupitel – Ing. Ondřej Klor
Přijaté usnesení č. 3/4 – zastupitelé schvalují Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 o místních
poplatcích.
5. Schválení Rozpočtu SMO Pomalší na rok 2015
Ing. Kateřina Burdová předložila přítomným návrh rozpočtu SMO Pomalší na rok 2015 a připomněla,
že Obec Doudleby jako člen se též musí vyjádřit.
Pro: 7 zastupitelů
Proti: 0
Přijaté usnesení č. 3/5 – zastupitelé schvalují Rozpočet SMO Pomalší na rok 2015
6. Schválení účetního odpisového plánu na rok 2015 pro ZŠ a MŠ Doudleby
Ing. Kateřina Burdová konstatovala, že kvůli změně legislativy nelze schválit odpisový plán ZŠ a MŠ
Doudleby.. Odpisový plán bude proto předložen na dalším zasedání zastupitelstva.
7. Schválení ceny za propachtování pozemku č. 309/1 1350 m2
Starosta Zdeněk Šmíd navrhl částku 1,5 Kč/m2/rok.
Pro: 7 zastupitelů
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Proti: 0
Přijaté usnesení č. 3/7 – zastupitelé schvalují částku 1,5 Kč/m2/rok za propachtování pozemku č. 309/1
- 1350 m2
8. Schvální ceny za propachtování pozemku č. 799/1 2700 m2
Starosta Zdeněk Šmíd navrhl částku 1,5 Kč/m2/rok.
Pro: 7 zastupitelů
Proti: 0
Přijaté usnesení č. 3/8 – zastupitelé schvalují částku 1,5 Kč/m2/rok za propachtování pozemku č. 799/1
2700 m2.
9. Stočné pro rok 2015
Starosta Zdeněk Šmíd informoval přítomné, že nebyla dosud vyhotovena analýza situace okolo
stočného za rok 2014 a proto nebyla zatím určena částka za stočné na rok 2015.
10. Pověření starosty k provádění rozpočtových změn
Ing. Kateřina Burdová navrhla pověřit starostu prováděním rozpočtových změn v rámci závazných
ukazatelů, v případě obdržených dotací a při účtování o DPH.
Pro: 7 zastupitelů
Proti: 0
Přijaté usnesení č. 3/10 – zastupitelé pověřují starostu prováděním rozpočtových změn u neinvestičních
příjmů a výdajů včetně příjmů a užití přijatých neinvestičních dotací do výše 250.000 Kč na jedno
rozpočtové opatření. Tato opatření budou zastupitelům dávána na vědomí.
11. Schválení využití služeb OSVČ Zdeňka Šmída
Pro: 7 zastupitelů
Proti: 0
Přijaté usnesení č. 3/11 – zastupitelé schvalují využití služeb OSVČ Zdeňka Šmída k provádění
zemních prací a přepravy různého materiálu pro Obec Doudleby. Důvodem je operativnost a okamžitá
dostupnost těžké techniky.
Diskuze:
Starosta Zdeněk Šmíd připomněl, že občané Doudleb a Straňan, zvyklí na nákup denního tisku
v místním obchodě, budou moci tuto službu opět využívat od poloviny ledna.
Starosta Zdeněk Šmíd poděkoval kronikářům obce Vladimíru Nutilovi a Janu Šimánkovi za
uspořádání tradiční besedy o historii obce Doudleby. Jan Šimánek informoval, že s kolegou připravují
další besedu a výstavu na 22.3.2015 a tématem bude Výbava našich babiček.
Jan Šimánek upozornil, že děti, které se zúčastní nadcházející Tříkrálové sbírky, zavítají s koledou
jen do domácností, kam budou předem pozváni.
Starosta Zdeněk Šmíd zodpověděl dotaz týkající se povinnosti obce zajistit občanům ukládání
bioodpadu. Firma Marius Pedersen nabídla obci Doudleby tři možnosti, uvažuje se o variantě umístění
kontejneru v areálu zemědělského družstva. Občané budou moci využít službu zdarma.
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Jednání zastupitelstva bylo ukončeno ve 18:45 hod.

Zapsala: Markéta Sedláčková

Ověřovatelé zápisu:
Radek Turín
Ing. Burdová Kateřina

……………………………………..
………………………………………

Ing. Ondřej Klor

……………………………………..

Zdeněk Šmíd, starosta

……………………………………..
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