Zápis
z 22. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 18.8.2017

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
Radek Turín, Ing . Kateřina Burdová
viz prezenční listina
Markéta Sedláčková
Václav Beran

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
Václava Berana, zapisovatelem je Markéta Sedláčková.
Starosta dále sdělil, že program byl řádně a včas vyvěšen
Navrhl program rozšířit o body Nájem obchodu v Doudlebech a financování dostavby kanalizace
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Zpevněná plocha na parc.č. 284/38
Stanovení místa a doby pro uzavírání manželství
Účetní odpisový plán
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (parc. 179/8, 132/9, 184/6,
1183/4)
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (parc..č. 1184/1, 1184/3,
150/7, 171/5)
Rozpočtové opatření 9/2017
Rozpočtové opatření 10/2017
Rozpočtové opatření 11/2017
Návrh na zveřejňování faktur přijatých i vydaných obcí na webových stránkách
obce
Zveřejňování všech smluv uzavřených obcí
Nákup pozemku parc. č. 113 a 813/6 (autobusová zastávka)
Spoluúčast cyklovýlet 2018
Nájem obchodu v Doudlebech
Dotace MZe na dostavbu kanalizace, rozpočtové opatření č. 12/2017

Diskuze bude umožněna v průběhu jednání

0. Schválení jednacího programu
Pro: 5
1

Proti 0
Usnesení 22/0 – zastupitelstvo schvaluje jednací program
1. Zpevněná plocha na parc. č. 284/38
Manželé Bravencovi požádali obec o souhlas s vybudováním zpevněné plochy vedle svého domu na
obecním pozemku č. parc. 284/38.
Pro: 5
Proti 0
Usnesení 22/1 – zastupitelstvo schvaluje záměr vybudování zpevněné plochy na pozemku obce č.
parc. 284/38

2. Stanovení místa a doby pro uzavírání manželství
Starosta vysvětluje návrh ohledně stanovení místa a doby pro uzavírání manželství.
Pro: 5
Proti 0
Usnesení 21/2 – zastupitelstvo schvaluje místo a čas pro konání svatebních obřadů v obci.
Místem pro konání svatebních obřadů v obci Doudleby, je-li jeden ze snoubenců přihlášen
k trvalému pobytu v obci Doudleby, je kterékoliv vhodné místo v katastrálním území obce. Pro
konání svatebních obřadů jsou stanoveny pátky a soboty v době od 9:00 do 14:00 hodin.

3. Účetní odpisový plán 3. aktualizace
Místostarostka předkládá zastupitelům ke schválení návrh 3. verzi účetního odpisového plánu 2017.
Přítomní mají možnost nahlédnout.
Pro: 5
Proti 0
Usnesení 22/3 – zastupitelstvo schvaluje 3. verzi účetního odpisového plán pro rok 2017

4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040012047/001 - oprávněný E.ON
(parc. č. 179/8, 132/9, 184/6, 1183/4)
Starosta seznamuje s plány na výměna kabelu NN v chatové oblasti v části „Podháj“.
Pro: 5
Proti 0
2

Usnesení 22/4 – zastupitelstvo schvaluje Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č. 1040012047/001, oprávněný E.ON – souhlas s umístěním distribučního
zařízení, akce „Doudleby chaty – výměna kabelu NN“ , parcely č. 179/8, 132/9, 184/6 a 1183/4

5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040011936/001, oprávněný E.ON
(parc. č. 1184/1, 1184/3, 1184/6, 150/7, 171/5)
Tato smlouva se týká posílení sítě NN v chatách na „Sekyře“.
Pro: 5
Proti 0
Usnesení 22/4 – zastupitelstvo schvaluje Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č. 1040011936/001, oprávněný E.ON – souhlas s umístěním distribučního
zařízení, akce „Doudleby chaty – posílení sítě NN“ , (parcely č. 1184/1, 1184/3, 1184/6, 150/7,
171/5)

6. Rozpočtové opatření 9/2017
Místostarostka vysvětluje, že v rámci hospodaření se vyskytnou případy, se kterými nebylo
v rozpočtu počítáno, a proto je třeba vyřešit rozpočtovými opatřeními. Obec vynaložila náklady na
nákup ochranných pomůcek na ČOV, digitalizaci starých filmů o Doudlebech a rozvoz dřevěných
briket po obci.

Usnesení 22/6 – zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2017.

7. Rozpočtové opatření 10/2017
Opatření řeší setkání hasičů, úhrada městu České Budějovice za přestupková řízení, dálniční známku
(cesta do Prahy, podpis na dotační smlouvě), úhradu lesnímu správci
Usnesení 22/7 – zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření 10/2017

8. Rozpočtové opatření 11/2017
Obec provedla pohyb na účtech – jednalo se o dotaci MŠMT pro základní školu.
Usnesení 22/8 – zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření 11/2017

9. Návrh zveřejňovat faktury přijatých i vydaných obcí na webových stránkách obce
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Zastupitel Ing. Ondřej Klor navrhuje, aby obec na svých webových stránkách zveřejňovala faktury,
které přijme i vydá, a tak umožnila občanům přehlednější kontrolu nad hospodařením obce. Odkazuje
se na právo občana na tyto informace.
Starosta vysvětluje, že každý občan může přijít osobně na obecní úřad a do faktur a účtenek
nahlédnout. Rád vysvětlí, na co a proč byly finance vynaloženy. Týká se to i smluv, které budou
řešeny v dalším bodu jednání, a jakýchkoli dalších dokumentů.
Ondřej Klor reaguje přirovnáním k jízdním řádům. V době komunikačních technologií si také cestující
raději zjistí data odjezdů na internetu, než aby chodili na autobusovou zastávku.
Markéta Sedláčková, pracovnice administrativy obce, upozorňuje, že webhosting obecních stránek je
zadarmo, prostor není neomezený, a je tedy důležité si rozmyslet umístění dat a informací, které zákon
výhradně nenařizuje. V případě, že by dosavadní virtuální prostor nestačil, bylo by zřejmě nutné platit
jiného poskytovatele.
Ondřej Klor dodává, že by stačil jednoduchý přehled v tabulce – jednalo by se o jeden naskenovaný
doklad.
Zastupitel Mgr. Marek Štěch upozorňuje na čím dál tím větší objem administrativy v samosprávě,
která je nutná a povinná a dodává, že je zbytečné nechat přidělávat práci ještě tím, co nutné není.
Starosta nechává o návrhu hlasovat.
Pro: 1
Proti 4
Usnesení 22/9 – zastupitelstvo neschvaluje návrh zveřejňovat faktury přijatých i vydaných obcí
na webových stránkách obce

10. Návrh zveřejňovat smlouvy uzavřené obcí na webových stránkách obce
Návrh a diskuze k tématu proběhly v bodu 9.
Pro: 1
Proti 4
Usnesení 22/10 – zastupitelstvo neschvaluje návrh zveřejňovat smlouvy uzavřené obcí na
webových stránkách obce

11. Nákup pozemku parc. č. 113 a 813/6 (autobusová zastávka)
Pro akci „Autobusové zastávky“ je třeba vykoupit pozemek č. 113 a 813/8 v ceně 1700 Kč..
Pro: 5
Proti 0
Usnesení 22/11 – zastupitelstvo schvaluje nákup pozemků č. parc. 113 a 813/8 za cenu 1700 Kč.
Návrh kupní smlouvy je součástí zápisu.

12. Spoluúčast na cyklovýletu 2018
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Místostarostka sděluje, že na začátku září je třeba podat žádost na dotaci na cyklovýlet příštího roku.
Součástí je pak schválení spoluúčasti ve výši 2500 Kč.
Pro: 5
Proti 0
Usnesení 22/12 – zastupitelstvo schvaluje finanční spoluúčast Obce Doudleby na cyklovýletu
2018 ve výši 2500 Kč.

13. Nájem obchodu v Doudlebech
Starosta připomíná, že všem významně v obci chybí obchod. Sděluje, že místostarostka oslovila pana
Libora Nováka, který provozuje řeznictví a prodejny potravin. Pan Novák projevil zájem o provoz
obchodu v Doudlebech a podal nabídku.
Místostarostka doplňuje informace o provozu obchodu, a to že otvírací doba bude v pondělí, středu a
pátek od 7.30 do 17 hodin, v úterý a čtvrtek od 7.30 do 13 hodin, s pauzou na oběd, a v sobotu od 7 do
11 hodin. Prodejna bude nabízet potraviny a smíšené zboží a bufet a vzhledem k tomu, že pan Novák
má řeznictví, předpokládá se i větší sortiment lahůdek a uzenin.
Zastupitel Ing. Ondřej Klor komentuje, že bude hlasovat proti, a to z toho důvodu, že nájem prodejny
je zdarma. Starosta reaguje, že nulový nájem není výjimka, leckde v obcích dokonce obchod dotují i
úhradou elektřiny.
Pro: 4
Proti 1
Usnesení 22/13 – zastupitelstvo schvaluje pana Libora Nováka, bytem Kodetka, Jižní 70,
Hlincova Hora, jako nového nájemce obchodu v Doudlebech a ukončuje tím výběrové řízení.
Současně pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

14. Dotace Ministerstva zemědělství na akci „Doudleby – dostavba kanalizace“, financování
spoluúčasti (rozpočtové opatření 12/2017) a budoucí rozpočtové změny při příjmu a čerpání
dotace.
Dostavba kanalizace, která probíhá v současné době v Doudlebech i Straňanech je částečně
financována obcí. Rozpočtové opatření 12/2017 řeší financování této spoluúčasti z investičních i
neinvestičních akcí, které letos nebudou zahájeny. Zároveň jsou posíleny i výdaje na dešťovou
kanalizaci, která v některých místech chybí a bude vedena souběžně.
V nejbližší době začnou přicházet od MZe zálohy na dotaci, kterými budou hrazeny jednotlivé faktury.
Protože se jedná o investici, muselo by se před každou úhradou sejít zastupitelstvo. Místostarostka
navrhuje pověřit starostu prováděním rozpočtových změn, týkajících se pouze příjmu a čerpání této
dotace.
Pro: 5
Proti 0
Usnesení 22/14a – zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2017
Usnesení 22/14b – zastupitelstvo pověřuje starostu k provádění rozpočtových změna, týkajících
se příjmu a čerpání dotace MZe na akci „Doudleby – dostavba kanalizace“.
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Diskuze:
Starosta seznamuje přítomné s plány ve školce. Vzhledem k tomu, že zájem je větší než současná
kapacita dovoluje, rozhodla se obec pro rozšíření. Budova bude prodloužena o šest metrů, čímž
v objektu vzniknou dvě třídy. Přítomní mají možnost nahlédnout do plánů. Pokud vše klapne, stavět se
bude příští léto.
Starosta odpovídá na konkrétní dotazy k probíhající dostavbě kanalizace, a to v ulici u řadovek, u
bytovky a ke mlýnu.
Starosta děkuje všem, kdo se starají o okolí svého domu a udržují pořádek na pozemcích, i když jsou
obecní. Zvláštní poděkování pak směřuje k Jiřímu Chadtovi, který se stará o sečení a prořezávky
v obci.
Místostarostka upozorňuje, že sice konec roku je ještě daleko, je třeba ale už pomalu začít sestavovat
rozpočet na příští rok. Obrací se na občany, kdyby měli nějaký návrh či nápad, aby se včas ozvali.
Stejně tak je třeba včas podat případnou žádost o dotaci na činnost spolků.
Místostarostka zve na akce, které se budou konat do konce roku, a to:
2.9. 2017 Putování po Doudlebech (Tři Mirky)
9.9. 2017 Dožínky (Doudleban)
16.9. 2017 zájezd seniorů
23.9. 2017 pochod Okolo Doudleb
Drakiáda (datum bude upřesněn podle počasí) (Tři Mirky)
2.12. 2017 rozsvícení stromečku
17.12. 2017 vánoční koncert v kostele
25.12. 2017 Štěpánská zábava (Doudleban)

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.40 hod.
Zapsala: Markéta Sedláčková
Starosta Zdeněk Šmíd

…………………………………….

Ověřovatel zápisu:
Václav Beran
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