Zápis
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 15.3.2017

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, Mgr. Marek Štěch, Václav Beran
viz prezenční listina
Markéta Sedláčková
Radek Turín, Miroslava Caplová

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
Radka Turína a Miroslavu Caplovou, zapisovatelem je Markéta Sedláčková.
Starosta dále sdělil, že program byl řádně a včas vyvěšen a navrhuje jeho rozšíření o body
-

Smlouva o zřízení věc. břemene (u Maxů)

-

Rozpočtové opatření č.3 na vědomí

-

Schválení dodavatele na TDI a BOZP „Doudleby - dostavba kanalizace“

Program jednání:

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

Výběr nájemce obchodu
Projednání žádosti ZŠ a MŠ Doudleby o termínu zápisu do třídy ZŠ a do MŠ
Projednání žádosti ZŠ a MŠ Doudleby o omezení provozu MŠ o prázdninách
Smlouva o zřízení věc. břemene (u Maxů)
Rozpočtové opatření č. 3 na vědomí
Schválení výběru dodavatele TDI a koordinátora BOZP pro stavbu „Doudleby dostavba kanalizace“

Diskuze bude umožněna v průběhu jednání

0. Schválení jednacího programu
Pro: 4
Proti 0
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Usnesení 19/0 – zastupitelstvo schvaluje jednací program
1. Výběr nájemce obchodu
Starosta Zdeněk Šmíd připomíná, že na minulé schůzi zastupitelstva bylo schváleno výběrové řízení na
nájemce obchodu tak, aby zastupitelé mohli pružně reagovat na nabídky. Obec dostala nabídku od paní
Suchánkové. Zastupitelům se její nabídka líbí, a proto se rozhodli sepsat s ní nájemní smlouvu. O
návrhu nechává hlasovat.
Pro: 4
Proti 0
Usnesení 19/1 – zastupitelstvo schvaluje paní Martinu Suchánkovou, bytem Vadkov 31, Lhenice,
jako novu nájemkyni obchodu v Doudlebech a ukončuje tím výběrové řízení. Současně pověřuje
starostu podpisem nájemní smlouvy.

2. Projednání žádosti ZŠ a MŠ Doudleby o schválení termínu zápisů do Základní školy a do
Mateřské školy Doudleby pro školní rok 2017/2018
Ředitelka ZŠ a MŠ Doudleby navrhuje termín zápisu do 1. třídy Základní školy na 3. dubna 2017 a
zápis do Mateřské školy na 3. a 4. května 2017.
Místostarostka Miroslava Caplová informuje o povinnosti dle nové legislativy schválit datum zápisů
do první třídy ZŠ a do MŠ na další školní rok. Letos dochází k posunu zápisu do ZŠ z ledna na duben.
Důvodem je názor dětských psychologů, že i pár měsíců je v dozrávání velmi znát a že v lednu právě
kvůli nezralosti mnoho rodičů žádá o odklad.
Pro: 4
Proti 0
Usnesení 19/2 – zastupitelstvo schvaluje 3. duben 2017 jako termín zápisu do první třídy
Základní školy pro školní rok 2017/2018. Zároveň zastupitelstvo schvaluje 3. a 4. květen 2017
jako termíny zápisu do Mateřské školy Doudleby pro školní rok 2017/2018.

3. Projednání žádosti ZŠ a MŠ Doudleby o schválení omezení provozu MŠ o letních
prázdninách
Ředitelka ZŠ a MŠ Doudleby navrhuje omezení provozu Mateřské školy Doudleby o Velikonocích a o
letních prázdninách.
Místostarostka navazuje na předchozí bod s tím, že zastupitelstvo musí schválit i omezení provozu ve
školce o Velikonocích a letních prázdninách. Dle informací od rodičů by o Velikonocích byly ve
školce jen dvě děti. Dále školka bude mít již tradičně v létě otevřeno až posledních 14 dní.
Pro: 4
Proti 0
Usnesení 19/3 – zastupitelstvo schvaluje omezení provozu MŠ Doudleby 13.4.2017 a v době
letních prázdnin od 3.7. do 18.8.2017.
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4. Smlouva o zřízení věc. břemene č. CB-014330032748/001, oprávněný E.ON Distribuce a.s.
E.ON Distribuce, a.s. zřízení věcného břemene na pozemcích 103/7, 1181/1 a 1182/1 na umístění
stavby „Doudleby samota 36“ – nové kabelové vedení NN. Zařazeno do programu omylem. Tato
smlouva byla již schválena 22.2.2017, proto není třeba žádného usnesení zastupitelstva

5. Rozpočtové opatření č. 3 – na vědomí
Starosta schválil 1.2.2017 rozpočtové opatření, kterým se provádí úprava rozpočtu u příjmu a výdaje
daně z příjmu obce Doudleby za rok 2016 a u převodu prostředků z ČNB do KB.
Usnesení 19/5 – zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3

6.

Schválení dodavatele z výběrového řízení na TDI a koordinátora BOZP pro stavbu
„Doudleby - dostavba kanalizace“

Starosta vysvětluje, že kvůli stavbě „Doudleby - dostavba kanalizace“ je třeba vybrat a schválit
technický dozor investora a koordinátora BOZP. Obec vybírala ze tří dodavatelů (nabídky jsou
v příloze), nejnižší cenu nabídla s.r.o. STAVINVEST JK z Českého Krumlova, která zároveň
s nabídkou poslala návrh příkazní smlouvy a plné moci. Starosta vybral tuto firmu a žádá
zastupitelstvo o schválení dodavatele.
Pro: 4
Proti 0
Usnesení 19/6 – zastupitelstvo schvaluje STAVINVEST JK s.r.o. jako dodavatele pro zajištění
technického dozoru investora (TDI) a koordinátora BOZP pro stavbu „Doudleby – dostavba
kanalizace“ a pověřuje starostu podpisem příkazní smlouvy a plné moci.

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

…………………………………….

Ověřovatelé zápisu:
Radek Turín

………………………………………
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Miroslava Caplová

………………………………………
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