Zápis
ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 25.6.2015

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
Václav Beran
viz prezenční listina
Markéta Sedláčková
Miroslava Caplová, Radek Turín, Ing. Kateřina Burdová

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 Ing. Kateřinu Burdovou, zapisovatelkou je Markéta Sedláčková.
Starosta Zdeněk Šmíd navrhuje rozšířit jednací program o
- schválení rozpočtového opatření 8/2015
- schválení smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Radkem Šmídem a obcí

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Schválení závěrečného účtu za rok 2014
Na vědomí rozpočtové opatření č.7/2015
Schválení Protokolu o schválení účetní závěrky
Na vědomí rozpočtové opatření 5/2015
Schválení Smlouvy o směně pozemků parc.č. 780/6 o výměře 175 m2 a parc. č. 1195/19 o
výměře 23 m2 za parc. č. 780/8 o výměře 577 m2 (letiště)
6. Schválení záměru prodeje pozemků parc.č. 246/13 o výměře 83 m2 a parc.č. 246/15 o výměře
87 m2 za 100 Kč/m2 (bytovka)
7. Schválení prodeje pozemku 1180/28 21 m2 za 100 Kč/m2
8. Schválení požárního řádu
9. Schválení vyhlášky č. 2/2015 (o zrušení Obecně závazné vyhlášky o podmínkách chovu
drobného domácího zvířectva)
10. Sdělení o situaci okolo Konkurzního řízení na ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ Doudleby
11. Schválení smlouvy s administrátorem dotací pro Obec Doudleby
12. Schválení ceníku za služby kopírování
13. Schválení plné moci k podpisu smlouvy (Vak Projekt)
14. Schválení rozpočtového opatření 8/2015
15. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Radkem Šmídem a obcí
16. Informace ohledně výběrového řízení na nájemce obecní hospody v Doudlebech a schválení
Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání
17. Diskuze
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0.

Schválení jednacího programu

Pro: 6
Proti 0
Usnesení 7/0 – zastupitelstvo schvaluje jednací program

1.

Schválení závěrečného účtu za rok 2014

Paní ing. Burdová seznámil podrobně se zněním Závěrečného účtu a s výsledky hospodaření
obce Doudleby za rok 2014. Zároveň seznámila přítomné se zněním Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2014. Výtisk závěrečného účtu a protokol o výsledku
přezkumu byl předložen zájemcům k podrobnému přezkoumání. K výsledkům hospodaření
obce za rok 2014 nevznesl nikdo z přítomných žádné připomínky
Pro: 6
Proti 0
Usnesení 7/1 – Přítomní zastupitelé schvalují výsledek hospodaření obce Doudleby za rok
2014 bez výhrad.
2.

Na vědomí rozpočtové opatření č.7/2015

Pro: 6
Proti 0
Usnesení 7/2 – zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření 7/2015

3.

Schválení účetní závěrky za rok 2014

Pro: 6
Proti 0
Usnesení 7/3 – Všichni přítomní zastupitelé schvalují roční účetní uzávěrkou obce
Doudleby za rok 2014 bez výhrad a souhlasí s převedením výsledku hospodaření na účet
nerozděleného zisku. Zároveň schvalují znění Protokolu o schválení účetní závěrky.
4.

Na vědomí rozpočtové opatření 5/2015

Usnesení 7/4 – zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření 5/2015
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5.
Schválení Smlouvy o směně pozemků parc.č. 780/6 o výměře 175 m2 a parc. č. 1195/19 o
výměře 23 m2 za parc. č. 780/8 o výměře 577 m2 (letiště)
Starosta Zdeněk Šmíd seznámil přítomné o Směnné smlouvě, darovací smlouvě a smlouvě o zřízení
věcného břemene na základě žádosti pánů Jiřího a Ondřeje Klora.
Pro: 6
Proti 0
Usnesení 7/5 – zastupitelstvo schvaluje směnu pozemků parc.č. 780/6 o výměře 175 m2 a parc. č.
1195/19 o výměře 23 m2 za parc. č. 780/8 o výměře 577 m2 a pověřuje starostu podpisem Směnné
smlouvy, darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene
6.
Schválení záměru prodeje pozemků parc.č. 246/13 o výměře 83 m2 a parc.č. 246/15 o
výměře 87 m2 za 100 Kč/m2 (bytovka)
Pro: 6
Proti 0
Usnesení 7/6 – zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemků parc.č. 246/13 o výměře 83 m2 a
parc.č. 246/15 o výměře 87 m2 za 100 Kč/m2
7.

Schválení prodeje pozemku 1180/28 21 m2 za 100 Kč/m2

Pro: 6
Proti 0
Usnesení 7/7 – zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku 1180/28 21 m2 za 100 Kč/m2 Martinu a
Elišce Tůmovým a pověřují starostu podpisem kupní smlouvy.
8.

Schválení požárního řádu

Ing. Ondřej Klor seznámil přítomné se změnami v nové verzi Požárního řádu.
Pro: 6
Proti 0
Usnesení 7/8 – zastupitelstvo schvaluje Požární řád.

9.
Schválení vyhlášky č. 2/2015 (o zrušení Obecně závazné vyhlášky o podmínkách chovu
drobného domácího zvířectva)
Zdeněk Šmíd informoval o existenci Obecně závazné vyhlášky o podmínkách chovu drobného
domácího zvířectva, jíž nahrazují platné zákony. Je nutné ji zrušit, a to schválením vyhlášky o jejím
zrušení.
Pro: 6
Proti 0
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Usnesení 7/9 – zastupitelstvo schvaluje vyhlášku č. 2/2015 o zrušení Obecně závazné vyhlášky o
podmínkách chovu drobného domácího zvířectva.

10.

Sdělení o situaci okolo Konkurzního řízení na ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ Doudleby

Miroslava Caplová informovala o situaci ohledně konkurzního řízení na post ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ
v Doudlebech. S ohledem na povinnost mlčenlivosti sdělila, že dorazily tři obálky a všichni uchazeči
splnili kritéria. Další kolo jednání se bude konat 15.7.2015 a tentýž den bude oznámeno jméno nového
ředitele/ředitelky.
11.

Schválení smlouvy s administrátorem dotací pro Obec Doudleby

Miroslava Caplová sdělila, že Obec Doudleby se chystá sepsat smlouvu s fyzickou osobou, která bude
zajišťovat veškerou agendu ohledně dotací. Zastupitelé se rozhodli, že nevyberou dotační agenturu
s ohledem na očekáváné vysoké odměny za zajištění administrativy a dalších souvisejících činností, ale
konkrétní osobu s praxí. Místostarostka dále informovala, že osobně jedná s několika lidmi na základě
doporučení. O výsledku budou občané obeznámeni na některém dalším jednání zastupitelstva.
12.

Schválení ceníku za služby kopírování

Miroslava Caplová uvedla, že Obec Doudleby disponuje kopírkou, která je za úplatu k dispozici
obyvatelům. Z důvodu zjednodušení účetní agendy se však bude platit až při kopírování 10 ks a více.
Pro: 6
Proti 0
Usnesení 7/12 – zastupitelstvo schvaluje Ceník služeb – kopírování. Návrh je součástí zápisu.

13.

Schválení plné moci k podpisu smlouvy (Vak Projekt)

Pro: 6
Proti 0
Usnesení 7/13 – zastupitelstvo schvaluje plnou moc k zastupování a jednání v právních a
organizačně administrativních záležitostech ohledně stavebního povolení v akci „Doudleby –
dostavba kanalizace“ společnosti VAK projekt a pověřuje starostu podpisem. Současně pověřuje
starostu podpisem Smlouvy o dílo. Plná moc i text smlouvy jsou součástí usnesení.
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14.

Schválení rozpočtového opatření 8/2015

Pro: 6
Proti 0
Usnesení 7/14 – zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření 8/2015
15.

Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Radkem Šmídem a obcí Doudleby

Pro: 6
Proti 0
Usnesení 7/15 – zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene o umístění
vodovodního vedení na pozemku obce 1180/19 mezi Radkem Šmídem a obcí Doudleby a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
16.
Informace ohledně výběrového řízení na nájemce obecní hospody v Doudlebech a schválení
Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání
Starosta Zdeněk Šmíd informoval přítomné o situaci ohledně výběrového řízení na nového nájemce
obecní hospody. Připomněl, že současná hostinská paní Věra Sedláčková dostala výpověď k 1.8.2015
kvůli velkému množství stížností, současně ale Obec Doudleby obdržela petici proti výpovědi. Na petici
bylo řádně odpovězeno. Ve výběrovém řízení zastupitelé vybrali pana Ivana Klimendu.
Pro: 6
Proti 0
Usnesení 7/16 – zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání s panem
Ivanem Klimendou a pověřují starostu podpisem smlouvy.

17. Diskuze
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Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.00 hod.
Zapsala: Markéta Sedláčková

Ověřovatelé zápisu:
Miroslava Caplová
Radek Turín
Ing. Kateřina Burdová

Zdeněk Šmíd, starosta

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

……………………………………..
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