Zápis
z 20. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 3.5.2017

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
Ing. Kateřina Burdová
viz prezenční listina
Markéta Sedláčková
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 Markéta Sedláčková.
Starosta dále sdělil, že program byl řádně a včas vyvěšen a navrhuje jeho rozšíření o body
-

Smlouva o prodeji pozemku
Závěrečný účet Obce Doudleby
Schválení účetní závěrky 2016
Rozpočtové opatření č. 5/2017
Rozpočtové opatření č. 6/2017
Závěrečný účet Pomalší 2016

Program jednání:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Rozpočtové opatření 4/2017
Aktualizace odpisového plánu obce 2017
Aktualizace vyhlášky o rušení nočního klidu
Ochranné pomůcky pro JSDHO Doudleby
Změna otvírací doby obchod v Doudlebech
Smlouva o prodeji pozemku
Závěrečný účtu obce Doudleby 2016
Schválení účetní závěrky 2016
Rozpočtové opatření č. 5/2017
Rozpočtové opatření č. 6/2017
Závěrečný účet SMO Pomalší 2016
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Diskuze bude umožněna v průběhu jednání

0.

Schválení jednacího programu

Pro: 6
Proti 0
Usnesení 20/0 – zastupitelstvo schvaluje jednací program

1. Rozpočtové opatření 4/2017 na vědomí
Místostarostka Miroslava Caplová seznamuje s důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření 4/2017,
Obec dostala dar 10 000 Kč, ale protože současně nezískala dotaci na pořádání cyklovýletu, budou
náklady hrazeny z tohoto daru. Dále obec utržila 17000 Kč za prodej štěrku, z této částky budou
financovány služby SMO Pomalší. Starosta Zdeněk Šmíd dodává, že pokud občané Doudleb budou
potřebovat menší množství štěrku, mohou si ho vzít zdarma.
Usnesení 20/1 – zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2017

2. Aktualizace odpisového plánu 2017
Starosta Zdeněk Šmíd předkládá k nahlédnutí aktualizovaný Účetní odpisový plán 2017, který je třeba
upravit kvůli dostavbě cesty na Bůrek a prodloužení veřejného osvětlení k portálu. K cestě na Bůrek
poznámka: Původní požadavek obce Kamenný Újezd na osazení této cesty závorami byla změněna
dohodou, že zde bude značka Zákaz vjezdu.
Pro: 6
Proti 0
Usnesení 20/2 – zastupitelstvo schvaluje aktualizaci Účetního odpisového plánu 2017. Znění je
součástí zápisu.

3. Aktualizace vyhlášky o rušení nočního klidu
Místostarostka poukazuje na potřebu vyřešit dvě nadcházející mimořádné akce, které nebyly řešeny ve
vyhlášce o rušení nočního klidu. Těmi jsou maškarní bál pro dospělé v 20.5.2017 a setkání hasičů v 7.
a 8.7.2017.
Pro: 6
Proti 0
Usnesení 20/3 – zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2016 o
stanovení kratší doby nočního klidu.
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4. Ochranné pomůcky pro JSDHO Doudleby
Přítomný velitel JSDHO Doudleby bc. Martin Michal vysvětluje důvod žádosti. Vybavení jednotky
podléhá předpisům a jednotka se snaží doplňovat postupně. Žádá o zásahové rukavice a reflexní vesty.
Pro: 6
Proti 0
Usnesení 20/4 – zastupitelstvo schvaluje nákup ochranných pomůcek pro JSDHO Doudleby a to 10 ks
zásahových rukavic a 4 ks reflexní vesty dle zákona 133/1985 o požární ochraně.

5. Změna otvírací doby obchod v Doudlebech
Nájemkyně obchodu v Doudlebech paní Martina Suchánková žádá o úpravu otvírací doby. Starosta
předkládá návrh dodatku k nájemní smlouvě.
Pro: 6
Proti 0
Usnesení 20/5 – zastupitelstvo schvaluje žádost o úpravu otvírací doby a pověřuje starostou
podpisem dodatku ke smlouvě o nájmu prostor určených k podnikání

6. Smlouva o prodeji pozemku
Starosta připomíná, že zastupitelstvo již schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 1248 o výměře
45 m2 a parc. č. 799/16 o výměře 347 m2 ing. Haně Civišové. Nyní je třeba rozhodnout o ceně.
Navrhuje prodej za cenu 100 Kč/m2.
Pro: 6
Proti 0
Usnesení 20/6 – zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc. č. 1248 o výměře 45 m2 a parc. č.
799/16 o výměře 347 m2 za cenu 100 Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

7. Závěrečný účet obce za rok 2016
Místostarostka předkládá přítomným Závěrečný účet s výsledky hospodaření obce Doudleby za rok
2016, kdy obec hospodařila s rozpočtovým přebytkem 519547,12 Kč. Zároveň seznámila přítomné se
zněním Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016. Výtisk závěrečného účtu včetně
všech příloh byl předložen zájemcům k nahlédnutí. K výsledkům hospodaření obce za rok 2016
nevznesl nikdo z přítomných žádné připomínky.
K zápisu je přiložen závěrečný účet a vyúčtování přijatých a poskytnutých dotací. Ostatní přílohy jsou
pro velký objem uloženy zvlášť ve složce „Závěrečné účty“.
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Pro: 6
Proti 0
Usnesení 20/7 – zastupitelstvo schvaluje výsledek hospodaření obce Doudleby za rok 2016 bez
výhrad.

8. Schválení účetní závěrky roku 2016
Byly předloženy výkazy závěrky k 31.12.2016 a protokol o přezkumu hospodaření 2016 (jsou součástí
závěrečného účtu), dále inventarizační zpráva k rozvahovému dni a zápisy z finančních kontrol.
Pro: 6
Proti 0
Usnesení 20/8 – zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku roku 2016 bez výhrad a souhlasí s
převedením výsledku hospodaření 216927,95 Kč na účet nerozděleného zisku. Zároveň schvalují
znění Protokolu o schválení účetní závěrky.

9. Rozpočtové opatření 5/2017 na vědomí
Bylo provedeno navýšení rozpočtu o příjem prostředků za prodej pozemku, zatím bylo zařazeno do
nespecifikované rezervy a dále úpravy plateb DPH.
Usnesení 20/1 – zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2017

10. Rozpočtové opatření 6/2017 ke schválení
Místostarostka vysvětluje navýšení investice na dokončení akce veřejného osvětlení v obci potřebou
osadit osvětlení stejnými svítidly, jaká jsou po celé obci – jsou dražší, než bylo odhadnuto.
Pro: 6
Proti 0
Usnesení 20/1 – zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017

11. Závěrečný účet SMO Pomalší 2016
Byl předložen závěrečný účet SMO Pomalší 2016 s povinnými sestavami a výkazy k 31.12.2016 a
Protokolem o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016.
Pro: 6
Proti 0
Usnesení 20/11 – zastupitelstvo schvaluje výsledek hospodaření SMO Pomalší za rok 2016 bez
výhrad.
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Diskuze:

Václav Michal poukazuje na špatný stav stezky od portálu. Zdeněk Šmíd vysvětluje, že zde těžila
firma a následných odklízecích prací se ujme sám jakmile to počasí dovolí, aby tam neuvízl s těžkou
technikou.
Zdeněk Šmíd informuje o situace ohledně akce dostavby kanalizace v Doudlebech. Dotace byla
schválena, ale dokud nebude podepsána smlouva o poskytnutí dotace, nebude dávat obec pokyn firmě,
aby se pustila do práce.
Miroslava Caplová dodává, že naopak letos nevyšla žádost o dotaci ze SFDI na stavbu autobusové
zastávky. Obec se bude ucházet o jiný dotační titul.
Zdeněk Šmíd připomíná možnost uložení větví na hřišti u Kotyzů, kde se bude začátkem června
štěpkovat. Dále vyzývá občany, aby do 20. května objednávali na obecním úřadě dřevěné brikety.
Závoz se předpokládá tradičně na začátku června.

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.20 hod.
Zapsala: Markéta Sedláčková
Starosta Zdeněk Šmíd

…………………………………….

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Ondřej Klor

………………………………………

Mgr. Marek Štěch

………………………………………
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