Zápis
z 12. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 17.2.2016

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

Obecní úřad Doudleby
19:00 hodin
starosta obce Zdeněk Šmíd
6 členů OZ
Mgr. Marek Štěch
viz prezenční listina
Markéta Sedláčková
Ing. Kateřina Burdová, Miroslava Caplová

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 Ing. Kateřinu Burdovou a Miroslavu Caplovou, zapisovatelem je Markéta Sedláčková.
Starosta dále sdělil, že program byl řádně a včas vyvěšen a navrhuje jeho rozšíření o body
1)
Na vědomí rozpočtové opatření 2/2016
2)
Schválení účetního odpisového plánu
3)
Schválení Veřejnoprávní smlouvy na úseku výkonu speciálního stavebního řádu ve
věcech místních komunikací
4)
Schválení rozpočtového opatření 3/2016
5)
Schválení Smlouvy o poskytnutí grantu – nadace Jihočeské cyklostezky

Program jednání:
1)
2)
3)

Schválení účetní uzávěrky 2015 ZŠ a MŠ Doudleby
Schválení výsledku hospodaření 2015 ZŠ a MŠ Doudleby
Schválení převodu prostředků z rezervního fondu do
investičního fondu ZŠ a MŠ Doudleby
4)
Schválení odpisového plánu 2016 ZŠ a MŠ Doudleby
5)
Na vědomí rozpočtové opatření č.18/2015
6)
Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č. CB-014330026762/001
7)
Schválení jmenovacího dekretu velitele Jednotky
sboru dobrovolných hasičů
8)
Schválení ukončení pořizování změny č. 2 ÚP Doudleby
9)
Schválení pořízení změny č.2 ÚP Doudleby
10)
Na vědomí souhrnná technická zpráva „Obnova řadu surové vody Římov – Plav II. a III.
etapa“
11)
Schválení zřizovací listiny Obecní knihovny Doudleby
12)
Schválení knihovního řádu Obecní knihovny Doudleby
13)
Na vědomí rozpočtové opatření 2/2016
14)
Schválení účetního odpisového plánu 2016 obce Doudleby
15)
Schválení Veřejnoprávní smlouvy na úseku výkonu speciálního stavebního řádu ve
věcech místních komunikací s městem České Budějovice
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16)
17)

Schválení rozpočtového opatření 3/2016
Schválení Smlouvy o poskytnutí grantu – nadace Jihočeské cyklostezky

0. Schválení jednacího programu
Pro: 6
Proti 0
Usnesení 12/0 – zastupitelstvo schvaluje jednací program

1. Schválení účetní uzávěrky 2015 ZŠ a MŠ Doudleby
Pro schválení účetní uzávěrky byly předloženy výkazy za 12/2015, protokol o provedené
veřejnosprávní finanční kontrole a inventarizační zpráva k 31.12.2015.
Pro: 6
Proti 0
Usnesení 12/1 – zastupitelstvo schvaluje účetní uzávěrku ZŠ a MŠ Doudleby. Zároveň je
vyhotoven protokol o schválení účetní uzávěrky 2015.

2.

Schválení výsledku hospodaření 2015 ZŠ a MŠ Doudleby

Zastupitelka Ing. Kateřina Burdová informuje o hospodaření Základní školy a Mateřské školy
Doudleby. Mírná zima způsobila, že se ušetřilo za topení. ZŠ a MŠ Doudleby hospodařila s přebytkem
143 371,72 Kč a ředitelka PO navrhuje tento přebytek převést do rezervního fondu.
Pro: 6
Proti 0
Usnesení 12/2 – zastupitelstvo schvaluje výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Doudleby a převod zisku
ve výši 143 371,72 Kč do rezervního fondu.

3.
Schválení převodu prostředků ZŠ a MŠ Doudleby z rezervního fondu
do investičního fondu
Ředitelka PO ZŠ a MŠ žádá zastupitelstvo obce o povolení převodu 250 000 Kč z rezervního fondu do
investičního fondu z důvodu nepravděpodobnosti užití těchto prostředků na běžný provoz.
Ing. Burdová připomněla zastupitelům, že o peníze z investičního fondu může obec svoji
příspěvkovou organizaci požádat, bude-li opravovat majetek v užívání PO.
Pro: 6
Proti 0
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Usnesení 12/3 – zastupitelstvo schvaluje převod prostředků ZŠ a MŠ Doudleby z rezervního
fondu do investičního fondu ve výši 250 000 Kč.

4.

Schválení odpisového plánu 2016 ZŠ a MŠ Doudleby

Zastupitelům byl předložen návrh účetního odpisového plánu ZŠ a MŠ Doudleby pro rok 2016.
Pro: 6
Proti 0
Usnesení 12/4 – zastupitelstvo schvaluje odpisový plán ZŠ a MŠ Doudleby pro rok 2016

5.

Na vědomí rozpočtové opatření č.18/2015

Rozpočtovým opatřením 18/2015 k 31.12.2015 byly provedeny operativní přesuny příjmů a výdajů v
souladu s vnitřními předpisy.
Usnesení 12/5 – zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření 18/2015

6.
Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č. CB-014330026762/001
Ke schválení byl předložen návrh smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu „Doudleby, K271/8,
Presl - úprava NN“ pro nové kabelové vedení NN, oprávněný a.s. E.ON Distribuce
Pro: 6
Proti 0
Usnesení 12/6 – zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene
č. CB-014330026762/001 mezi Obcí Doudleby a a.s. E-ON Distribuce a pověřují starostu
podpisem. Znění smlouvy je součástí usnesení.

7.

Schválení jmenovacího dekretu velitele JSDHO Doudleby

Ing. Ondřej Klor informuje přítomné, že nebyl nalezen. Jmenovací dekret velice JSDH obce Doudleby
vydaný při zakládání JSDH obce Doudleby a předložil zastupitelů návrh jmenovacího dekretu pro
velitele JSDH obce Doudleby.
Pro: 6
Proti 0
Usnesení 12/7 – zastupitelstvo schvaluje jmenovací dekret velitele JSDH obce Doudleby, kterým
je velitelem jmenován Bc. Martin Michal.
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8.

Schválení ukončení pořizování změny Územního plánu č. 2

Starosta Zdeněk Šmíd vysvětluje, že kvůli potížím s přípravami překladu vodovodního řadu se zdržuje
stavba rodinných domů na dvou parcelách v obci. Administrativa je ale mnohem složitější. Navrhuje
ukončit pořizování změny Územního plánu č.2 a začít s pořizování Územního plánu č.2, ale bez
překladu vodovodního řadu.
Pro: 6
Proti 0
Usnesení 12/8 –
Zastupitelstvo obce
a) schvaluje ukončení procesu pořizování změny č. 2 ÚP
b) ruší usnesení Zastupitelstva Obce Doudleby č. 2/2014 ze dne 31.3.2014
c) ukládá starostu Zdeňku Šmídovi zajistit zapsání informace o ukončení procesu pořizování
této územně plánovací dokumentace do registračního listu evidence územně plánovací činnosti
pořizovatelem a sdělit uvedené navrhovateli změny č. 2 ÚP

9.

Schválení pořízení změny Územního plánu č.2

Pro: 6
Proti 0
Usnesení 12/9 –
Zastupitelstvo obce
a) bere na vědomí návrhy vlastníků p.č. KN 2/7 a pč. KN 361, oba v kat. území Doudleby, na
pořízení změny č. 2 územního plánu Doudleby
b) schvaluje pořizovatele změny č.2 ÚP, kterým bude na žádost obce v souladu s par. 6 odst. (1)
stavebního zákona Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování
c) určuje zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování změny č. 2 ÚP dle par. 47
odst. (1), par. 47 odst. (4), par. 49 odst. (1) a par. 53 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu. V platném znění (dále jen stavební zákon), p. Zdeňka Šmída,
starostu obce
d) ukládá p. Zdeňku Šmídovi, starostovi obce,
1. předat pořizovateli návrhy na pořízení změny č. 2 ÚP k posouzení jejich úplnosti konání
dalších kroků v souladu s par. 46 odst. (2) a (3) stavebního zákona
2. požádat pořizovatele o zajištění předběžného písemného vyjádření příslušného dotčeného
orgánu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu k návrhům na pořízení změny č. 2 ÚP
před jejich projednáním v zastupitelstvu obce

10.
Na vědomí souhrnná technická zpráva „Obnova řadu surové vody Římov – Plav II. a III.
etapa“
Zdeněk Šmíd nabízí přítomným k nahlédnutí dokument „Obnova řadu surové vody Římov – Plav II. a
III. etapa“
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Usnesení 12/10 – zastupitelstvo bere na vědomí technickou zprávu „Obnova řadu surové vody
Římov – Plav II. a III. etapa“
11. Schválení zřizovací listiny Obecní knihovny Doudleby
Miroslava Caplová informuje, že dosud existovala podmínka, že ve veřejné knihovně musí být počítač
a internet. Vzhledem k tomu, že tato podmínka již neplatí, lze obnovit provoz v knihovně
v Doudlebech. Pak předložila zastupitelům ke schválení zřizovací listinu Obecní knihovny Doudleby.
Pro: 6
Proti 0
Usnesení 12/11 – zastupitelstvo schvaluje zřizovací listinu Obecní knihovny Doudleby

12. Schválení knihovního řádu Obecní knihovny Doudleby
Zastupitelům byl předložen návrh knihovního řádu Obecní knihovny Doudleby.
Pro: 6
Proti 0
Usnesení 12/12 – zastupitelstvo schvaluje knihovní řád Obecní knihovny Doudleby

13. Na vědomí rozpočtové opatření 2/2016
Rozpočtovým opatřením 2/2016 k 31.1.2016 byly provedeny operativní přesuny příjmů a výdajů v
souladu s vnitřními předpisy.
Usnesení 12/13 – zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření 2/2016

14. Schválení účetního odpisového plánu obce Doudleby pro rok 2016
Zastupitelům byl předložen návrh účetního odpisového plánu obce Doudleby pro rok 2016.
Pro: 6
Proti 0
Usnesení 12/14 – zastupitelstvo schvaluje účetní odpisový plán obce Doudleby pro rok 2016

15. Schválení Veřejnoprávní smlouvy na úseku výkonu speciálního stavebního řádu ve věcech
místních komunikací s městem České Budějovice
Zdeněk Šmíd konstatuje, že na minulém jednání zastupitelstva bylo schváleno rozhodnutí, že Obec
Doudleby nebude vykonávat agendu speciálního stavebního řádu, protože na to nemá dostatečně
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vzdělaný personál. Navrhuje podepsat smlouvu s městem České Budějovice, které by pro obec danou
agendu vykonávalo za úplatu 1000 Kč měsíčně.
Pro: 6
Proti 0
Usnesení 12/15 – zastupitelstvo schvaluje Veřejnoprávní smlouvu na úseku výkonu speciálního
stavebního řádu ve věcech místních komunikací s městem České Budějovice a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.

16)

Schválení rozpočtového opatření 3/2016

Zastupitelům bylo předloženo ke schválení rozpočtové opatření č. 3, kde dochází k upřesnění výše
členského příspěvku se SMO Pomalší pro rok 2016.
Pro: 6
Proti 0
Usnesení 12/16 – zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření 3/2016
17)

Schválení Smlouvy o poskytnutí grantu – nadace Jihočeské cyklostezky

Miroslava Caplová informuje přítomné, že stejně jako loni i letos bude Obec Doudleby společně
s Nadací Jihočeské cyklostezky pořádat cyklovýlet. Nadace Jihočeské cyklostezky podpoří akci dotací
ve výši 10 000 Kč.
Pro: 6
Proti 0
Usnesení 12/17 – zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu Nadace Jihočeské
cyklostezky ve výši 10 000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Diskuze
Zdeněk Šmíd seznamuje přítomné se situací okolo demolice teletníku. Miroslava Caplová dodává, že
se zde plánuje se stavbou nové hasičárny, pouze ale za předpokladu, že se získá dostatečná dotace.
Přítomní hosté si mohou prohlédnout studii nové hasičárny.

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.30 hod.
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Zapsala: Markéta Sedláčková

Starosta Zdeněk Šmíd

………………………………….

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Kateřina Burdová

………………………………………

Miroslava Caplová

………………………………………
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