Zápis
z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015

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

zasedací místnost obecního úřadu Doudleby
18:00 hodin
starosta obce Zdeněk Šmíd
6 členů OZ
Mgr. Marek Štěch
viz prezenční listina
Markéta Sedláčková
Miroslava Caplová, ing. Kateřina Burdová, Václav Beran

Starosta obce Z. Šmíd zahájil jednání, přivítal přítomné hosty a zastupitele na jednání a konstatoval, že
zastupitelstvo je usnášení schopné. Seznámil přítomné s návrhem programu a jako ověřovatele navrhl
M. Caplovou, ing. K. Burdovou, V. Berana

Navržený program:
1. Zadání veřejné zakázky na stavbu brodu Zadubí
2. Zadání veřejné zakázky na autobusovou zastávku
3. Schválení rozpočtového opatření 1/2015 – projekt na výstavbu nové hasičské zbrojnice
4. Na vědomí rozpočtové opatření 20/2014
5. Schválení odpisového plánu Obce Doudleby ZŠ a MŠ Doudleby
6. Schválení roční uzávěrky ZŠ a MŠ Doudleby
7. Schválení povolení výjimky počtu dětí v MŠ Doudleby
8. Schválení ceny stočného na rok 2015
9. Schválení směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
10. Informace pro občany – nový přivaděč vody, nepodepsané smlouvy ČOV
11. Schválení směny hasičské stříkačky za motorovou pilu
12. Diskuze
Projednávání jednotlivých bodů programu a přijatá usnesení:
1. Zadání veřejné zakázky na stavbu brodu v Zadubí
Starosta obce Zdeněk Šmíd seznámil přítomné se situací při hledání vhodného zhotovitele brodu.
Oslovené firmy Studny Bečvář, Geoprůzkum České Budějovice, VHSH sro. Pragis a.s. zaslaly
své nabídky a vyjádření. Geoprůzkum ČB nabídku odmítlo s ohledem na nedostatečné vybavení.
VHSH a.s. nabídla vykonat práce za 418 703,56 Kč. Pragis a.s. podali nabídku za 559 619 Kč.
Firma Studny Bečvář 140 000 Kč (bez DPH). Vybraná firma Studny Bečvář přislíbila zahájení
stavby začátkem března 2015.
Přijaté usnesení 4/1 – berou na vědomí výsledek výběrového řízené veřejné zakázky malého
rozsahu na stavbu brodu v Zadubí a pověřují starostu Zdeňka Šmída podpisem smlouvy.
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2. Zadání veřejné zakázky na autobusovou zastávku
Starosta obce Zdeněk Šmíd sdělil přítomným, že v případě realizace autobusové zastávky by navrhoval
vybrat jednoho dodavatele, který by zajistil kompletní realizaci.
Pro: 6 zastupitelů
Proti: 0
Přijaté usnesení 4/2 – zastupitelé schvalují provedení stavby autobusové zastávky pouze jedním
dodavatelem

3. Schválení rozpočtového opatření 1/2015 – projekt na výstavbu nové hasičské zbrojnice
Starosta obce Zdeněk Šmíd seznámil přítomné s připravovaným projektem na výstavbu hasičské
zbrojnice. Přibližná cena tohoto projektu vychází na 100 000,- Kč. Starosta navrhuje financovat tento
projekt z přebytků minulých let.
Pro: 6 zastupitelů
Proti: 0
Přijaté usnesení 4/3 – zastupitelé schvalují zadání vypracování projektu na výstavbu hasičské
zbrojnice. Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření 1/2015 o financování projektu.

4. Na vědomí rozpočtové opatření 20/2014
Ing. Kateřina Burdová seznámila zastupitele i přítomné s obsahem a důvodovou zprávou rozpočtového
opatření 20/2014
Přijaté usnesení 4/4 – zastupitelé berou na vědomí rozpočtové opatření č. 20/2014
5. Schválení odpisového plánu Obce Doudleby ZŠ a MŠ Doudleby
Ing. Kateřina Burdová seznámila se stavem, že odpisové plány ještě nejsou připraveny, tudíž se
nebudou schvalovat

6. Schválení roční uzávěrky ZŠ a MŠ Doudleby a schválení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ
Doudleby 2014
Ing. Kateřina Burdová informovala zastupitele a přítomné o výsledku hospodaření 2014. ZŠ a MŠ
Doudleby hospodařila s přebytkem 168 741,83 Kč a navrhuje tento přebytek rozdělit na úhradu ztráty
2013 a k převodu do rezervního fondu.
Pro schválení účetní uzávěrky byly předloženy výkazy za 12/2014 Protokol o provedené veřejnosprávní
finanční kontrole a inventarizační zpráva 2014.
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Pro: 6 zastupitelů
Proti: 0
Přijaté usnesení č. 4/6a – zastupitelé schvalují roční uzávěrku ZŠ a MŠ Doudleby. O schválení
účetní uzávěrky je zároveň vyhotoven protokol.
Přijaté usnesení č. 4/6b – zastupitelé schvalují výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Doudleby a
rozdělení přebytku 15 929,66 Kč na úhradu ztráty roku 2013 a 152 812,17 Kč k převodu do
rezervního fondu
Přijaté usnesení č. 4/6c – zastupitelé berou na vědomí ukončení čerpání dotace MŠMT (OPVK)

7. Schválení povolení výjimky počtu dětí v MŠ Doudleby
Místostarostka Mirka Caplová předložila zastupitelům a přítomným žádost ředitelky ZŠ a MŠ
Doudleby, ve které Mgr. Renáta Kočová žádala o povolení výjimky v počtu dětí ve třídě z 25 dětí na 28
dětí.
Pro: 6 zastupitelů
Proti: 0
Přijaté usnesení č. 4/7 – zastupitelé schvalují povolení výjimky počtu dětí v MŠ Doudleby z 25 na
28
8. Schválení ceny vodného a stočného na rok 2015
František Rytíř informoval občany s kalkulací stočného ČEVAK. Dochází k nárůstu ceny na 42,18 Kč +
DPH. Otázkou je, zda cenu ponížit tím, že vodovod bude provozovat obec sama. Starosta Zdeněk Šmíd
navrhuje schválit vodné za 42,18 Kč + DPH.
Pro: 6 zastupitelů
Proti: 0
Přijaté usnesení č. 4/8a – zastupitelé schvalují cenu vodného 42,18 Kč
Dále František Rytíř informoval občany o situaci, kdy dochází ke zvýšení ceny za stočné. Dohoda při
stavbě ČOV zněla 35,- Kč s tím, že by se tato cena neměla měnit. Vychází se však z přesné finanční
analýzy, která jasně ukazuje přímo úměrný nárůst ceny.
F. Rytíř připomněl, že dle smlouvy a pravidel FŽP je třeba zřídit průhledný účet, provádět důsledné
kontroly hospodaření a údržby. V dodatku smlouvy, který obsahuje informaci o samostatném
provozování ČOV obcí je uvedeno, že obec může požádat o úpravu ceny. Konečná cena za stočné bude
činit 40,- Kč + DPH.
Fr. Rytíř sdělil, že čističku zatěžuje zbytečný nátok dešťové vody, dále odvoz kalu, zvýšená spotřeba
elektřiny a v neposlední řadě je vypouštění nepřípustných věcí do odpadu, které mohou způsobit
poruchy čerpadel.
Zdeněk Šmíd poděkoval Fr. Rytíři za jeho externí spolupráci při provozování ČOV a poprosil
zastupitele k odhlasování ceny za stočné – 40,- Kč + DPH.
Pro: 6 zastupitelů
Proti: 0
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Přijaté usnesení č. 4/8b – zastupitelé schvalují cenu stočného 40,- Kč + DPH
9. Schválení směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Místostarostka obce Miroslava Caplová sděluje zastupitelům a přítomným fakt, že každá obec si musí
zřídit vlastní směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Doporučila zastupitelům provést malé úpravy ve stávající směrnici a rozčlenit zakázky do kategorií dle
předpokládané hodnoty tak, aby se nemuselo dělat výběrové řízení např. pro vývoz odpadu.
Pro: 5 zastupitelů
Proti: 1 zastupitel – Ing.O. Klor
Přijaté usnesení č. 4/9 – zastupitelé schvalují směrnici č. 21/2015 k zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu. Návrh směrnice je součástí tohoto usnesení.

10. Informace pro občany
František Rytíř informoval o situaci ohledně stavby nového přivaděče vody na Úpravnu vody Plav.
Záměr byl projednán a schválen v ÚP v roce 1998 a opětovně projednán a schválen v roce 2010. Z toho
důvodu je na dotčených pozemcích stavební uzávěra. Zástupce investora začal obesílat a obcházet
majitele dotčených pozemků se smlouvami na věcné břemeno. František Rytíř zdůraznil bezpečnostní
zájem obce Doudleby o překlad přivaděče na pozemky u řeky.
Starosta Zdeněk Šmíd dále připomněl, že řada občanů Doudleb a Straňan stále nepodepsala smlouvu O
odvádění odpadních vod, přestože se již připojila.
11. Schválení směny hasičské stříkačky za motorovou pilu
Ing. Ondřej Klor seznámil přítomné se žádostí SDH Doudleby směnit s Obcí Doudleby hasičskou
stříkačku (v majetku Obce Doudleby) za motorovou pilu (v majetku SDH Doudleby).
Pro: 5 zastupitelů
Zdržel se: 1 zastupitel – V. Beran
Přijaté usnesení č. 4/11 – zastupitelé schvalují směnu hasičské stříkačky (v majetku Obce
Doudleby) za motorovou pilu (v majetku SDH Doudleby).
12. Diskuze

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.30 hod.

Zapsala: Markéta Sedláčková
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Ověřovatelé zápisu:
Miroslava Caplová
Ing. Burdová Kateřina
Václav Beran

Zdeněk Šmíd, starosta

……………………………………..
………………………………………
……………………………………..

……………………………………..
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