
Zápis
z 6.  zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 21.5.2015

Místo konání: zasedací místnost  obecního úřadu Doudleby
Začátek: 19:05 hodin
Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd
Přítomno: 5 členů OZ
Omluveni: Ing. Kateřina Burdová, Mgr. Marek Štěch
Neomluveni: -
Hosté: viz prezenční listina
Zapisovatel: Markéta Sedláčková
Ověřovatelé zápisu: Miroslava Caplová, Radek Turín, Václav Beran

Starosta obce Z. Šmíd zahájil jednání, přivítal přítomné hosty a zastupitele na jednání a konstatoval, že 
je přítomna nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášení schopné. Jako ověřovatele navrhl 
Miroslavu Caplovou, Radka Turína a  Václava Berana, zapisovatelkou je Markéta Sedláčková.

Starosta Zdeněk Šmíd navrhuje rozšířit jednací program o bod schválení Smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

Program jednání:

1. Projednání vyhlášení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ 
Doudleby  

2. Jmenování komise a tajemníka komise pro konkurzního řízení na obsazení funkce 
ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Doudleby

3. schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
4. Diskuze

0. Schválení jednacího programu

Pro: 5
Proti 0

Usnesení 6/0 – zastupitelstvo schvaluje jednací program
 

1. Projednání vyhlášení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ 
Doudleby  

Miroslava Caplová informovala přítomné, že ředitelka ZŠ a MŠ Doudleby se vzdala funkce ředitelky 
k 1.8.2015. Připomněla, že je nutné vyhlásit výběrové řízení, a  to v časovém hormonogramu, aby nový 
ředitel zahájil školní rok 2015/2016.
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Usnesení 6/1  - Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o vzdání se funkce ředitelky Mgr. Renáty 
Kočové a  doporučuje starostovi vyhlásit konkursní řízení

2. Jmenování komise a tajemníka komise pro konkurzního řízení na obsazení funkce 
ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Doudleby

Miroslava Caplová seznámila přítomné s navrženými členy komise pro konkurzního řízení na obsazení 
funkce ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Doudleby

Předseda: Miroslava Caplová
Místopředseda: Ing. Kateřina Burdová

Členové:

Mgr. Petr Divíšek – MMČB
Jana Palmová – KÚ JK
Mgr. Zdeňka Dufková – ČŠI
Josef Vrba – pedagog. pracovník ZŠ a MŠ Doudleby
Zdeňka Jindrová – školská rada ZŠ a MŠ Doudleby

Tajemník – Markéta Sedláčková

Usnesení 6/2 -  Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o nominovaných členech komise 
konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ   a  doporučuje starostovi 
jmenovat je. 

3. schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

Pro: 5
Proti 0

Usnesení 6/3 – zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě

4. Diskuze

Přítomná Ing. Jana Burcev Špulková se ptá zastupitelů, s jakými investicemi počítají do budoucna. 
Starosta Zdeněk Šmíd odpovídá, že již v řízení je projekt na dostavbu kanalizace u mlýna, obec se 
zajímá o dotace.

Další dotaz směřuje na křižovatku na hlavní silnici u autobusové zastávky, výjezd je komplikovaný, 
neuvažují zastupitelé o osazení zrcadla? Starosta odpovídá, že situaci řeší již hotový projekt nové 
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autobusové zastávky. Křižovatka bude přestavěna kvůli chodníkům, výjezd se tudíž posune o několik 
metrů a řidiči budou mít lepší výhled. Na stavbu ale obec zatím nemá peníze, shání dotace. S tím souvisí 
také projekt úpravy silnice vedoucí od hlavního tahu dolů do Straňan na „Václavák“. Počítá se se 
stavbou chodníku, nového povrchu vozovky a odkanalizování. Václav Beran navrhuje chodníky oddělit 
jen barevně nebo jinou strukturou, kvůli odtoku dešťové vody a kvůli případnému možnému vyhýbání 
se protijedoucích vozidel (aby nemuseli vjíždět na zvýšený chodník). Akce by měla stát asi 7 milionů 
korun, opět bude realizována , jen pokud bude financována z dotace. 

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.30 hod.

Zapsala: Markéta Sedláčková

Ověřovatelé zápisu:

Miroslava Caplová                 ……………………………………..

Radek Turín ………………………………………

Václav Beran ……………………………………..

Zdeněk Šmíd, starosta ……………………………………..
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