Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 27.2.2013
Místo konání:
Začátek:
Zasedání řídil:
Přítomno:
Omluveni:
Neomluveni:
Hosté:
Zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:

zasedací místnost OÚ
19 hodin
starosta obce František Rytíř
7 členů OZ
viz prezenční listina
František Rytíř
F. Rytíř, Ing. K. Burdová, Z. Šmíd
_____________________________________

Starosta obce F. Rytíř zahájil jednání, přivítal přítomné hosty a zastupitele na jednání
a konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášení
schopné. Seznámil přítomné s návrhem programu a jako ověřovatele navrhl F. Rytíře,
ing. K. Burdovou a Z. Šmída.
Starosta navrhl doplnit jednání zastupitelstva o tyto body:
5. Schválení smluv o věcném břemeni na obecní pozemek 1185/1 -uložení kabelů NN
6. Pověření starosty prováděním rozpočtových opatření
Přítomní zastupitelé souhlasí s rozšířením jednání a projednáním těchto bodů.
Návrh programu:
1. Rozhodnutí o placení DPH obcí Doudleby.
2. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno na obecní pozemky PK
970;PK 971; - uložení kabelů NN
3. Schválení roční uzávěrky a hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Doudleby za rok
2012
4. Schválení roční uzávěrky obce Doudleby za rok 2012 a na vědomí rozpočtová
opatření č.16/2012 a č.1/2013
5. Schválení smluv o věcném břemeni na obecní pozemek 1185/1 -uložení kabelů NN
6. Pověření starosty prováděním rozpočtových opatření
Diskuze k jednotlivým bodům programu bude umožněna v průběhu jednání
Usnesení obecního zastupitelstva č. 1/2013
Projednávání jednotlivých bodů programu a přijatá usnesení:
1. Rozhodnutí o placení DPH obcí Doudleby. Starosta předložil návrh, aby se obec
přihlásila k dobrovolnému placení DPH. Odpočet daně by se mohl uskutečnit pouze
z hospodářské činnosti obce a mohl by se uplatnit odpočet DPH na výstavbu čistírny
odpadních vod.
Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé schvalují záměr přihlášení se k plátcovství
DPH a pověřují starostu, aby připravil podmínky pro přihlášení a podání přihlášky
do konce května 2013.
2. Starosta seznámil přítomné se zněním smlouvy o o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene na obecní pozemky PK 970 a PK 971, jedná se o uložení kabelů
NN.
Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé souhlasí se zněním smlouvy a pověřují
starostu podpisem smlouvy.
Příloha: Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB

1

3. Schválení roční uzávěrky a rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Doudleby
za rok 2012.
Přijatá usnesení: Přítomní zastupitelé schvalují roční uzávěrku 2012 Základní a
Mateřské školy Doudleby za rok 2012. Zastupitelé schvalují výsledek hospodaření a
určují rozdělení HV tak, aby část vzniklého přebytku ve výši 10.456,13 Kč byl použit
na vyrovnání schodku z roku 2011 a zbylý přebytek ve výši 56.863,30 Kč byl
převeden do rezervního fondu příspěvkové organizace.
Přílohy:
Výkazy závěrky PO za 2012
Rozbor hospodaření a návrh na rozdělení HV
4. Paní ing. Burdová seznámila přítomné s roční uzávěrkou obce podle výkazů za
12/2012 a s provedenými rozpočtovými opatřeními č. 16/2012 a č.1/2013.
Přijatá usnesení: Přítomní zastupitelé schvalují roční uzávěrku a berou na vědomí
rozpočtová opatření č. 16/2012 a č. 1/2013.
Přílohy:
Opisy rozpočtových opatření č. 16/2012 a č. 1/2013
Výkazy uzávěrky obce za 2012
5. Starosta seznámil přítomné se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene na obecní pozemek 1185/1; - uložení kabelů NN
Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé souhlasí se zněním smlouvy a pověřují
starostu podpisem smlouvy.
Příloha: Návrh smlouvy 1030011705/001
6. Pověření starosty prováděním rozpočtových opatření .
Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé pověřují starostu prováděním rozpočtových
změn u příjmů a výdajů peněžních prostředků, včetně dotací do výše 200 tis. Kč pro
jednotlivou rozpočtovou změnu. Zastupitelstvu budou dávány na vědomí.

Diskuse probíhala k jednotlivým bodům programu. Během zasedání nebyly vzneseny
vážné připomínky.
Přílohy k bodu 2. až 5. jsou součástí tohoto zápisu.
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 18,15 hod.
0věřovatelé zápisu:
František Rytíř

……………………………………

Burdová Kateřina

…………………………………….

Zdeněk Šmíd

………………………………….…
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