Zápis
z 9. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.10.2015

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

Obecní úřad Doudleby
19:00 hodin
starosta obce Zdeněk Šmíd
5 členů OZ
Mgr. Marek Štěch, Miroslava Caplová
viz prezenční listina
Ing. Ondřej Klor
Václav Beran, Radek Turín

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 zápisu
navrhl Václava Berana a Radka Turína, zapisovatelem je Ing. Ondřej Klor.
Nikdo z přítomných zastupitelů nevznesl návrh doplnit jednací program, který byl řádně vyvěšen.
Program jednání:
1) Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním
distribučního zařízení (kabel NN).
2) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (obnova řadu sur. vody)
3) Na vědomí rozpočtové opatření č. 12, 13/2015
4) Na vědomí Zpráva o uplatňování územního plánu
5) Schválení žádosti o finanční příspěvek pro ZŠ A MŠ Doudleby a výjimky z počtu žáků ZŠ Doudleby
+ rozpočtová změna č.14/2015
6) Schválení žádosti o povolení výjimky počtu dětí v MŠ
7) Schválení žádosti o změnu provozní doby obecního hostince přes zimní období
8) Schválení žádosti o změnu provozní doby obecního obchodu přes zimní období
Diskuze bude umožněna v průběhu jednání.
0. Schválení jednacího programu
Pro: 5
Proti 0
Usnesení 9/0 – zastupitelstvo schvaluje jednací program
1) Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním
distribučního zařízení (kabel NN).
Starosta Zdeněk Šmíd informuje o Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění
kabelu NN – stavba „Doudleby samota 36“, oprávněným je a.s. E.ON Distribuce.
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Pro: 5
Proti 0
Usnesení 9/1 – zastupitelstvo schvaluje Znění smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
kabelu NN na pozemcích 103/7 a 1181/1 pro oprávněného E.ON Distribuce a.s. a pověřují starostu
jejím podpisem.
2) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Starosta Zdeněk Šmíd informuje o smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
na obecních pozemcích 614/1, 607/3,475/3 – stavba vodního díla – přivaděč surové vody Římov-Plav,
oprávněným je Jihočeský vodárenský svaz.
Pro: 5
Proti 0
Usnesení 9/2 – zastupitelstvo schvaluje znění smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě na obecních pozemcích 614/1, 607/3,475/3 – stavba vodního díla – přivaděč surové
vody Římov-Plav, oprávněným je Jihočeský vodárenský svaz a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.

3) Na vědomí rozpočtová opatření č. 12 a 13/2015
Ing. Kateřina Burdová informuje o obsahu rozpočtových opatření č. 12 a 13, kdy dochází k přesunu
neinvestičních prostředků v rámci rozpočtu.
Pro: 5
Proti 0
Usnesení 9/3 – zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtová opatření č. 12 a 13, provedená starostou.
4) Na vědomí návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Doudleby
Radek Turín nechal kolovat návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Doudleby.

5) Žádost o poskytnutí příspěvku na mzdy pro zaměstnance ZŠ a MŠ Doudleby.
Starosta seznámil zastupitele se stavem žáků Základní školy a tím i s nově vzniklou potřebou
mzdových prostředků pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Doudleby, kdy do konce roku chybí na
výplaty odvody 246000 Kč. Navrhl schválit výjimku z počtu žáků ZŠ Doudleby na 8 žáků, poskytnout
příspěvek ve výši 246000 Kč a financovat tento příspěvek z přebytků minulých let rozpočtovou
změnou č. 14.
Pro: 5
Proti 0
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Usnesení 9/5 – zastupitelstvo schvaluje výjimku z počtu žáků Základní školy na 8 žáků, příspěvek PO
ZŠ a MŠ Doudleby na mzdy a odvody ve výši 246000 Kč. Zároveň schvalují rozpočtovou
změnu č. 14.
6) Výjimka z počtu dětí Mateřské školy Doudleby
Starosta seznámil zastupitele s žádostí ZŠ a MŠ Doudleby o udělení výjimky z počtu dětí v Mateřské
škole Doudleby na počet 28 dětí.
Pro: 5
Proti 0
Usnesení 9/6 – zastupitelstvo schvaluje výjimku z počtu dětí v Mateřské škole pro školní rok
2015/2016 na 28 dětí.
7) Změna otvírací doby v obecním hostinci v období od 1. listopadu do 30. dubna
Nájemce obecního hostince pan Ivan Klimenda požádal o změnu otvírací doby takto:
Pondělí:
zavírací den
Úterý až čtvrtek a neděle:
12.00 - 21.00 hodin
Pátek a sobota:
12.00 - 24.00 hodin
Pro: 5
Proti 0
Usnesení 9/7 – zastupitelstvo schvaluje změnu otvírací doby v obecním hostinci a pověřují starostu
k podepsání dodatku k nájemní smlouvě s výšeuvedenou změnou.
8) Změna otvírací doby v obecním obchodě v období od 1. listopadu do 30. dubna
Nájemce obecního obchodu pan Ninh Van Hai požádal o změnu otvírací doby takto:
Pondělí až sobota:
7.30 – 17.00 hodin
Neděle:
8.30 - 17.00 hodin
Pro: 5
Proti 0
Usnesení 9/7 – zastupitelstvo schvaluje změnu otvírací doby v obecním obchodě a pověřují starostu
k podepsání dodatku k nájemní smlouvě s výšeuvedenou změnou.
Diskuze:
Starosta Zdeněk Šmíd vyzval zájemce o občasnou práci na dohodu o provedení práce v obci (brigádu
na sečení a podobné práce), aby zvážili své možnosti a přihlásili se starostovi. Odměna je 100 Kč/hod.
Občané byli pozváni na kulturní akci ČČK a Klubu seniorů do Kulturního domu ve Straňanech na
21.11.2015 od 17.00 hodin

3

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.37 hod.
Zapsal: Ing. Ondřej Klor

Ověřovatelé zápisu:
Radek Turín

………………………………………

Václav Beran

………………………………………
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