
Zápis
z 16.  zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 26.10.2016

Místo konání: Obecní úřad Doudleby
Začátek: 19:00 hodin
Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd
Přítomno: 6 členů OZ
Omluveni: Václav Beran
Neomluveni: -
Hosté: viz prezenční listina
Zapisovatel: Ing. Kateřina Burdová
Ověřovatelé zápisu: Ing. Ondřej Klor, 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 Ing. Ondřeje Klora a Radka Turína, zapisovatelem je Ing. Kateřina Burdová.

Starosta dále sdělil, že program byl řádně a včas vyvěšen a navrhuje jeho rozšíření o body
1) Schválení účetního odpisového plánu 2016 pro ZŠ a MŠ
2) Schválení účetní odpisový plán pro obecní majetek
3) Schválení Návrhu na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Program jednání:

1) Schválení rozpočtového opatření č. 14/2016 a žádosti ZŠ a MŠ Doudleby o úhradu investice 
z invest. fondu

2) Na vědomí rozp. opatření č. 13/206
3) Schválení Obecně závazné vyhlášky o stanovení kratší doby nočního klidu
4) Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2015/16
5)  Schválení prodeje pozemku parc.č. st. 138 o výměře 100 m2.
6)  Schválení smlouvy o dílo - stavba venkovního posezení před KD, informace o zimním řešení 

pergoly obecního hostince
7)  Informace o úvaze instalovat kamerový systém ke kontejneru na Vyhlídce
8) Schválení účetního odpisového plánu 2016 pro ZŠ a MŠ
9) Schválení účetní odpisový plán pro obecní majetek
10) Schválení Návrhu na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Diskuze bude umožněna v průběhu jednání

0. Schválení jednacího programu

Pro: 6
Proti 0
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Usnesení 16/0 – zastupitelstvo schvaluje jednací program

1.  Schválení  rozpočtového opatření č. 14/2016 a požadavek ZŠ o úhradu investice z invest. 
fondu

 Pro: 6
Proti 0

Usnesení 16/1a – zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření 14/2016
           16/1b – zastupitelstvo schvaluje požadavek ZŠ a MŠ  na převod prostředků  z invest. 
fondu na účet obce za nákup herních prvků pro mateřskou školu  ve výši 50 000 Kč.

2. Na vědomí rozp. opatření č. 13/2016
         

Usnesení 16/2 – zastupitelé berou na vědomí rozp. opatření   č. 13/2016

3. Schválení  Obecně závazné vyhlášky o stanovení kratší doby nočního klidu

Pro: 5
Proti 1 (ing. O. Klor)

Usnesení 16/3 – zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o stanovení kratší 
doby nočního klidu

4. Schválení  Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2015/16

Pro: 6
Proti 0

Usnesení 16/4 – Zastupitelstvo schvaluje Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2015/16. 
Znění je součástí zápisu

5.    Schválení  prodeje pozemku parc.č. st. 138 o výměře 100 m2

Je předložena žádost manželů Mlčákových na odkup pozemku st. 138. Návrh zní odprodej za cenu 
100 Kč/m2. 
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Pro: 6
Proti 0

Usnesení 16/5 – zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku st. 138 100 m2  v kat. obce Doudleby 
za cenu 100 Kč/m2 a pověřují starostu zajištěním smlouvy a jejím podpisem. 

6.  Schválení smlouvy o dílo - stavba venkovního posezení před KD a informace o zimním 
řešení pergoly obecního hostince   

Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení smlouvu o dílo na stavbu venkovního sezerní 
před KD za 373.640 Kč včetně DPH os tesařství Bohumíra Šnajdra.
Dále pro informaci: Předpokládá se zákaz kouření v obecním hostinci, s tím vyvstala potřeba řešení 

kouření venku v zimě. Zastupitelé uvažují o ohrazení pergoly polykarbonátem.

Usnesení 16/6 – zastupitelstvo smlouvu o dílo na stavbu venkovního posezení před KD  a 
pověřují starostu jejím podpisem.  Návrh smlouvy je součástí zápisu.

7. Informace o úvaze instalovat kamerový systém ke kontejneru na Vyhlídce

Zastupitelé uvažují o umístění kamerového systému u kontejneru na Vyhlídkách. Kontejner je 
zneužíván, lidé zde odkládají i velkoobjemový a nebezpečný odpad, což prodražuje skládkování. 
Kamerový systém by měl mít inteligentní software, který by umožňoval i následné správní řízení a 
uložení pokuty. Ukazuje se problém s napájením v daném místě, v diskuzi je i varianta přestěhování 
kontejneru. 

8. Schválení 1. aktualizace účetního odpisového plánu 2016 pro ZŠ a MŠ

Pro: 6
Proti 0

Usnesení 16/8 – Zastupitelstvo schvaluje 1. aktualizace účetního odpisového plánu 2016 pro ZŠ 
a MŠ Doudleby

9. Schválení 1. aktualizace účetního odpisového plánu pro obecní majetek

Pro: 6
Proti 0

Usnesení 16/9 – Zastupitelstvo schvaluje 1. aktualizaci účetního odpisového plánu 2016 pro 
obecní majetek

3



10.    Schválení Návrhu na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Pro: 6
Proti 0

Usnesení 16/10 – zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č. 1030032379/002 o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene (Obec Doudleby – E.ON Distribuce) a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. Návrh smlouvy je součástí zápisu. 

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.20 hod.

Zapsala: Ing. Kateřina Burdová

Starosta Zdeněk Šmíd                       ………………………………….

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Ondřej Klor           ………………………………………

Radek Turín       ………………………………………

4


