Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 3.6.2013
Místo konání:
zasedací místnost OÚ
Začátek:
19 hodin
Zasedání řídil:
starosta obce František Rytíř
Přítomno:
7 členů OZ
Omluveni:
Neomluveni:
Hosté:
viz prezenční listina
Zapisovatel:
František Rytíř
Ověřovatelé zápisu: všichni přítomní členové zastupitelstva
_____________________________________
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 ing. K. Burdovou a paní M. Caplovou .
Starosta navrhl doplnit jednání zastupitelstva o tyto body:
7. Schválení rozpočtového opatření č. 2,3,5/2013
8. Pověření starosty prováděním rozpočtových opatření .
Přítomní zastupitelé souhlasí s rozšířením jednání a projednáním těchto bodů.
Návrh programu:
1. Schválení výsledku hospodaření obce za rok 2012
2. Schválení nápravných opatření z přezkumu hospodaření obce za rok 2012
3. Informace o harmonogramu výstavby ČOV.
4. Schválení rozpočtového opatření č. 4/2013
5. Schválení smlouvy o věcném břemeni na uložení kabelu NN na parcelu 1184/3
6. Schválení pronájmu části pozemku p. č. 309/1
Diskuse k jednotlivým bodům programu bude umožněna během zasedání.
Usnesení obecního zastupitelstva č. 3/2013
Projednávání jednotlivých bodů programu a přijatá usnesení:
1. Paní ing. Kateřina Burdová seznámila přítomné zastupitele a hosty ze závěrečným účtem obce
Doudleby za rok 2012. K jednotlivým položkám účtu proběhla diskuse.
Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé schvalují výsledek hospodaření obce Doudleby za rok 2012 bez
výhrad.
Přílohy: Závěrečný účet s přílohami 1, 4, 5 (ostatní jsou uloženy ve složce závěrečné účty)

2. Starosta seznámil přítomné se zněním Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012. Ve
zprávě byla vyřčena chyba podle § 2 odst. 2 písm. h) zákona 420/2004 Sb. - nedodržení obsahového
vymezení položky rozvahy „Drobný dlouhodobý nehmotný majetek“ (účet 018). Tato chyba vznikla
při zařazování do majetku v době, kdy nebylo ustáleno obsahové vymezení této položky a později již
majetek nebyl překlasifikován. Jedná se věcné břemeno na cizím majetku (oprávněný je obec) – nyní
nelze dát do majetku; a 2 ks DVD s prezentací obce, patří podle výkladu do drobného hmotného
majetku (považujeme za sporné, neboť obsah DVD mnohonásobně převyšuje cenu nosiče a my jsme
koupili právo s obsahem disponovat). Vyřazení věcného břemene a přeřazení DVD do drobného
hmnotného majetku bylo provedeno 7.2.2013.
Přijaté usnesení: Vzhledem k tomu, že opravy chyb vyplývajících z přezkumu hospodaření již byly
provedeny, jako nápravné opatření nařizuje starosta finančnímu výboru provádět průběžnou
kontrolu hospodaření obce 1x za čtvrtletí. Zastupitelstvo toto schvaluje.
Příloha: Kopie zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
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3. Starosta seznámil přítomné s postupem výstavby, průběhem prací a s termínem dokončení stavby.
Práce probíhají podle harmonogramu předloženého zhotovitelem. Do konce června budou hotovy
hlavní trasy nové kanalizace. Dokončení napojení všech přípojek se předpokládá do poloviny
července. Termín dokončení stavby do konce srpna se jeví velice reálně.
4. Paní ing. Burdová seznámila přítomné s rozpočtovými opatřeními č. 2, 3, 4, 5
Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé berou předložená rozpočtová opatření na vědomí
Přílohy: Rozpočtová opatření č. 2, 3, 4 a 5

5. Schválení Dodatku č. 1/2013 smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 1030008116/001 - uložení kabelu NN na parcelu 1184/3 – jedná se o kabel pro připojení nové ČOV.
Přijaté usnesení: Zastupitelé souhlasí se zněním dodatku a pověřují starostu podpisem dodatku výše
uvedené smlouvy.
Příloha: Kopie dodatku č. 1/2013 smlouvy 1030008116/001

6. Schválení pronájmu části pozemku p. č. 309/1
Přijaté usnesení: Zastupitelé souhlasí s pronájmem části pozemku p. č. 309/1 manželům Kotisovým,
za těchto podmínek:
- Sepsání řádné nájemní smlouvy
- Hranice pronajatého pozemku bude vyznačena a bude zachován přístup na sousední pozemky.
- Pozemek bude určen výhradně na pastvu domácí zvěře a bude ohrazen pouze ohradníkem .
Příloha: Dokument o vyvěšení záměru pronájmu pozemku p.č. 309/1

7. V souvislosti s čerpáním dotace na stavbu ČOV Doudleby požádal starosta o pověření k provádění
rozpočtových opatření až do výše 12 mil. Kč a navrhl ke kontrole finančním výborem dokumenty,
které podepisuje v souvislosti s průběhem výstavby kanalizace a ČOV.
Přijaté usnesení:
a) Přítomní zastupitelé pověřují starostu prováděním rozpočtových opatření u příjmů a výdajů
peněžních prostředků včetně dotací do výše 12 mil. Kč, a to pouze pro finanční operace týkající se
příjmů a čerpání dotace SFŽP pro výstavbu „Kanalizace a ČOV Doudleby“ a pro použití schváleného
rozpočtu na výstavbu ČOV pro spoluúčast k dotaci.
b) Doklady podepsané starostou předá starosta ke kontrole finančnímu výboru nejpozději do konce
8/2013 a 9/2013. Doklady podepsané starostou do konce 7/2013 budou předloženy ke schválení
zastupitelstvem obce na veřejné schůzi v 8/2013.
Diskuse proběhla k jednotlivým bodům programu.
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20,30 hod.
0věřovatelé zápisu:
František Rytíř
Burdová Kateřina
Caplová Miroslava
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