Zápis
z 24. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 6.12.2017

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
Václav Beran
viz prezenční listina
Markéta Sedláčková
Miroslava Caplová, 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
Miroslavu Caplovou a Radka Turína, zapisovatelem je Markéta Sedláčková.
Starosta dále sdělil, že program byl řádně a včas vyvěšen
Navrhl program rozšířit o body
-

Ceny vodné 2018
Smlouva Marius Pedersen – svoz odpadů
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Program:

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

Rozpočet SMO Pomalší 2018
Rozpočet obce 2018
Přezkum hospodaření obce
Ceny vodné 2018
Smlouva Marius Pedersen – svoz odpadů
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Diskuze bude umožněna v průběhu jednání

1

0.

Schválení jednacího programu

Pro: 6
Proti 0
Usnesení 24/0 – zastupitelstvo schvaluje jednací program
1.

Rozpočet SMO Pomalší 2018

Ing. Kateřina Burdová seznamuje přítomné s rozpočtem SMO Pomalší.
Pro: 6
Proti 0
Usnesení 24/1 – Zastupitelstvo schvaluje rozpočet SMO Pomalší na rok 2018.

2.

Schválení rozpočtu na rok 2018

Ing. Kateřina Burdová seznamuje přítomné s návrhem rozpočtu na příští rok. Bude schodkový,
přičemž rozdíl bude hrazen z přebytků z minulých let. Je stavěn tak, aby zahrnul všechny akce, které
by zastupitelstvo rádo provedlo. Ale vzhledem k tomu, že u některých se počítá s dotací, se velmi
pravděpodobně všechny v budoucím roce nezrealizují.
Ing. Ondřej Klor nesouhlasí s tím, že rozpočet je stavěn jako schodkový.
Pro: 5
Proti 1
Usnesení 24/2 – zastupitelstvo schvaluje závazné ukazatele rozpočtu roku 2018. Návrh je
součástí zápisu.

3.

Přezkum hospodaření obce

Starosta informuje, že 16.11.2017 byl Krajským úřadem Jihočeský kraj proveden přezkum, který
kontroloval hospodaření obce. Nebyly zjištěny žádné chyby.
Usnesení 24/3 – zastupitelstvo bere na vědomí informaci o výsledku kontroly hospodaření Obce
Doudleby
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4.

Ceny vodné 2018

Starosta Zdeněk Šmíd informuje o jednání ohledně stanovení cen vodného. Cenu se povedlo zachovat
jako v současném roce, tzn. se jedná o částku v pohyblivé složce složce 43,07 Kč/m3 (vč. DPH).
Pro: 6
Proti 0
Usnesení 24/4 zastupitelstvo schvaluje vodné ve výši pohyblivé složky 43,07 Kč/m3 vč. DPH
Kalkulace ceny je součástí zápisu.
5.

Smlouva Marius Pedersen – svoz odpadů

Starosta navazuje na minulé zasedání, kdy zastupitelstvo odložilo hlasování o návrhu dodatku smlouvy
s firmou Marius Pedersen o svozu odpadů. Starosta jednal se zástupcem firmy. Výsledkem je posunutí
zvýšení ceny od 1.4.2018
Pro: 6
Proti 0

Usnesení 24/4 zastupitelstvo schvaluje dodatek č.9 ke smlouvě č. 60361/01 na sběr, svoz a
odstranění komunálního odpadu s účinností od 1.4.2018
6.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Pro: 6
Proti 0

Usnesení 24/4 zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č. 1030038886/001 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene – „Straňany, K 1251, Obec – úprava NN“
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Diskuze:
Miroslava Dušáková, vedoucí Doudlebánku, děkuje občanům Doudleb za výtěžek sbírky, která se
konala v sobotu 2. prosince 2017 při akci rozsvícení stromečku. Vybralo se 5200 Kč.

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

…………………………………….

Ověřovatel zápisu:
Miroslava Caplová
Radek Turín
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