Zápis
z 21. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 21.6.2017

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
Václav Beran, Radek Turín
viz prezenční listina
Ing. Kateřina Burdová
Ing. Ondřej Klor, Mgr. Marek Štěch

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
Ondřeje Klora a Marka Štěcha, zapisovatelem je Kateřina Burdová.
Starosta dále sdělil, že program byl řádně a včas vyvěšen

Program jednání:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Investiční záměr přístavby MŠ a rozšíření kapacity
Rozpočtové opatření – projekt na rozšíření MŠ
Záměr pronájmu obchodu v Doudlebech
Aktualizace plánu investic vodovody a kanalizace
Změna územního plánu č.2
Rozpočtové opatření 7/2017

Diskuze bude umožněna v průběhu jednání

0. Schválení jednacího programu
Pro: 5
Proti 0
Usnesení 21/0 – zastupitelstvo schvaluje jednací program
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1. Investiční záměr přístavby MŠ pro rozšíření kapacity
Protože se zvyšuje počet dětí v obci, které se přihlašují do Mateřské školy, je třeba rozšířit kapacitu
MŠ o 16 míst formou přístavby budovy. Pro žádost o dotaci je nutné nejprve zpracovat projekt pro
územní řízení.
Pro: 5
Proti 0
Usnesení 21/1 – zastupitelstvo schvaluje investiční záměr přístavby budovy Mateřské školy
Doudleby z důvodů rozšíření její kapacity.

2. Rozpočtové opatření – projekt na rozšíření MŠ
Projekt na přístavbu MŠ nebyl rozpočtován. Zastupitelům bylo předloženo ke schválení rozpočtové
opatření č. 8, kdy výdaje na projektovou přípravu stavby budou kryty z rozpočtu z položky
neuskutečněné opravy sociálního zařízení v hospodě ve výši 200.000 Kč.
Pro: 5
Proti 0
Usnesení 21/2 – zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2017.

3. Záměr pronájmu obchodu v Doudlebech
Obec a nájemkyně obchodu paní Suchánková se dohodli ukončit smlouvu o nájmu nemovitosti
dohodou. Nájemkyně přislíbila do konce června vyklidit prostory. Obec vyhlašuje nový závěr
pronájmu.
Pro: 5
Proti 0
Usnesení 21/3 – zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu prostoru sloužícího pro podnikání –
obchodu v Doudlebech. Nabídky budou přijímány a posuzovány průběžně.

4. Aktualizace plánu investic vodovody a kanalizace
Přítomným je předložena dokumentace od ČEVAKu Plán investic – aktualizace pro rok 2018.
Pro: 5
Proti 0
Usnesení 21/4 – zastupitelstvo schvaluje Plán investic – aktualizace pro rok 2018 týkající se
vodohospodářské infrastruktury
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5. Změna územního plánu č. 2, doplnění
Paní Volková, zastupující společnost Rafael, žádá zařazení do Změny územního plánu č. 2 změnu
využití pozemků 1229/3 a 647/1 v k.ú. Doudleby pro vybudování útulku pro opuštěné psy.
Pro: 5
Proti 0
Usnesení 21/5 – zastupitelstvo schvaluje zařazení žádosti společnosti Rafael o změnu využití
pozemku č. parc. 1229/3 a 647/1 v k.ú. Doudleby z důvodu vybudování útulku pro opuštěné psy
do změny Územního plánu č. 2.

6. Rozpočtové opatření 7/2017
Zastupitelům bylo dáno na vědomí rozpočtové opatření č. 7, schválené starostou 3.5.2017
Usnesení 21/6 – zastupitelstvo bere na vědomí rozp. opatření 7/2017

Diskuze:
Obec řeší, že po uzavření obchodu zejména senioři nemají možnost si nakoupit pečivo. Místostarostka
nabízí službu obce zprostředkování nákupu v pekárně v Římově.

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.30 hod.
Zapsala: Kateřina Burdová
Starosta Zdeněk Šmíd

…………………………………….

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Ondřej Klor

………………………………………

Mgr. Marek Štěch

………………………………………
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