Zápis
z 13. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 16.5.2016

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
Miroslava Caplová, Radek Turín
viz prezenční listina
Markéta Sedláčková
Ing. Kateřina Burdová, 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 Ing. Kateřinu Burdovou a Mgr. Marka Štěcha, zapisovatelem je Markéta Sedláčková.
Starosta dále sdělil, že program byl řádně a včas vyvěšen a navrhuje jeho rozšíření o bod
1)
Projednání a schválení žádosti hostinského I. Kliemendy o změnu otevírací doby
2)
Schválení zhotovitele stavby venkovního posezení před KD a souvisejícího rozpočtového
opatření 6/2016
Program jednání:

1) Na vědomí rozpočtové opatření 4/2016
2)
Na vědomí rozpočtové opatření 5/2016
3)
Schválení smlouvy s firmou Česká Vodohospodářská s.r.o. – akce Doudleby – dostavba
kanalizace
4)
Schválení smlouvy o věcném břemeni E.ON
5)
Schválení přijetí finančního daru ZŠ a MŠ Doudleby
6)
Schválení předchozího souhlasu příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Doudleby k přijímání
peněžních darů, účelově neurčených
7)
Schválení změny otevírací doby v doudlebské hospodě
8)
Schválení zhotovitele stavby venkovního posezení před KD a schválení rozpočtového
opatření 6/2016
Diskuze bude umožněna v průběhu jednání

0. Schválení jednacího programu
Pro: 5
Proti 0
Usnesení 13/0 – zastupitelstvo schvaluje jednací program
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1.

Na vědomí rozpočtové opatření 4/2016

Ing. Kateřina Burdová seznamuje přítomné s důvodovou zprávou k rozpočtovému patření č. 4/2016.
Obec obdržela finanční dar (10 000 Kč), vracela přeplatky na stočném (18920 Kč), kupovala antuku na
hřiště (49500 Kč), platila vodu na hřbitově (200 Kč) a opravy v mateřské škole (6215 Kč).
Usnesení 13/1 – zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2016
2. Na vědomí rozpočtové opatření 5/2016
Ing. Kateřina Burdová nabízí přítomným seznámit se s rozpočtovým opatřením č.5. Vysvětluje, že
obec nechala zhotovit montážní plošinu pro práce ve výškách (veřejné osvětlení). Další body jsou
oprava položky pro daň z příjmu právnických osob za obec, přeplatky stočného a převod z ČNB do
KB.
Usnesení 13/1 – zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2016
3.

Schválení smlouvy s firmou Česká Vodohospodářská s.r.o. – akce Doudleby – dostavba
kanalizace

Zdeněk Šmíd vysvětluje, že firma Česká vodohospodářská a.s. zpracovávala pro Obec Doudleby
administraci dotace na čističku odpadních vod. Vyzdvihuje dobrou zkušenost s tou firmou a navrhuje
schválit smlouvu, podle které by Česká vodohospodářská a.s. sehnala pro obec dotaci na dostavbu
kanalizace. Starosta dále dodává, že by se jednalo o úseky od hasičárny k Benešům, kde je kanalizace
ve velmi špatném stavu, od hotelu ke „mlejnu“, a u Zdrhů, Jakešů a Mrkvanů. Zastupitelé doufají, že
se snad podaří akci začít už letos.
.
Pro: 5
Proti 0
Usnesení 13/3 – zastupitelstvo schvaluje smlouvu s firmou Česká Vodohospodářská s.r.o. – akce
Doudleby – dostavba kanalizace a pověřují starostu podpisem smlouvy. Návrh smlouvy je
součástí usnesení.
4. Schválení smlouvy o věcném břemeni E.ON
Zastupitelům byl předložen návrh smlouvy s firmou E-ON o zřízení věcného břemene na obecním
pozemku pro stavbu „Doudleby, K271/8, Presl – úprava NN“.
Pro: 5
Proti 0
Usnesení 13/4 – zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. CB014330026762/001 mezi Obcí Doudleby a firmou E-ON a pověřují starostu podpisem smlouvy.
Návrh smlouvy je součástí usnesení.
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5.

Schválení přijetí finančního daru ZŠ a MŠ Doudleby

Ing. Kateřina Burdová informuje, že ZŠ a MŠ škola Doudleby dostala peněžní dar ve výši 3000 Kč, o
kterém ale nemůže ředitelka Mgr. Věra Sovová samostatně rozhodnout. O přijetí daru musí
zastupitelstvo hlasovat.
Pro: 5
Proti 0
Usnesení 13/5 – zastupitelstvo schvaluje Základní škole a Mateřské škole Doudleby přijetí
finančního daru ve výši 3000 Kč.

6.
Schválení předchozího souhlasu příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Doudleby k přijímání
peněžních darů, účelově neurčených
Ing. Kateřina Burdová navazuje na bod 5. Aby zastupitelstvo nemuselo schvalovat pokaždé každý
finanční dar škole či školce, navrhuje usnesením zastupitelstva schválit ředitelce Mgr. Věře Sovové
souhlas k přijímání finančních darů do výše 10 000 Kč od jednoho dárce za rok bez nutnosti dílčího
souhlasu zastupitelstva. O vyšších částkách bude zastupitelstvo jednat.
Pro: 5
Proti 0
Usnesení 13/6 – zastupitelstvo schvaluje předchozí souhlas příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ
Doudleby k přijímání finančních darů účelově neurčených do souhrnné výše 10 000 Kč od
jednoho dárce za rok.

7. Schválení změny otevírací doby v doudlebské hospodě
Starosta Zdeněk Šmíd přednáší přítomným žádost hospodského Ivana Klimendy. Ten žádá s ohledem
na vytíženost hospody v pracovních dnech prodloužení tzv. zimní sezony a úpravu otevírací doby
v jednotlivých dnech.
Pro: 5
Proti 0

Usnesení 13/7 – zastupitelstvo schvaluje změnu otevírací doby v doudlebské hospodě, a to:
Zimní provozní doba od 1.10. do 31.5.
Po zavřeno
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Út - čt 12 -21 h
Pá – so 12 -24 h
Ne 12- 21 h
Letní provozní doba 1.6. – 30.9.
Ne – čt 12 -21 h
Pá – so 12 -24 h
S pronajímatelem Ivanem Klimendou bude sepsán dodatek smlouvy.
8. Schválení zhotovitele stavby venkovního posezení před KD a schválení rozpočtového
opatření 6/2016
Starosta sdělil zastupitelům, že jediný tesař, ochotný v tomto roce postavit venkovní sezení před KD je
Bohumír Šnajdr, tesařství z Komaařic. Dal i cenovou nabídku, ale podle projektu, který se musí nechat
překreslit - podle současného bychom nedostali stavební povolení. Cena se bude tedy měnit a
zastupitelům bude později předložena ke schválení smlouva o dílo.
Zastupitelům je předloženo rozpočtové opatření č. 6/2016. Řeší poplatek za agendu speciálního
stavebního úřadu, kterou bude vykovávat Magistrát města české Budějovice. Dále financování lanové
dráhy na hřišti a venkovního posezení před KD (pergoly).
Pro: 5
Proti 0
Usnesení 13/8a – Zastupitelstvo souhlasí se zhotovitelem venkovního posezení před KD Bohumír Šnajdr, tesařství Komařice.
Usnesení 13/8b - Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření 6/2016
Diskuze
Ing. Jana Burcev Špulková si všimla zemních prací před hospodou, co se zde buduje? Starosta
odpovídá, že obec připravuje stavbu pergoly. Protože se bude vyměňovat podloží a odpady z hospody
potřebují opravu, rozhodla se obec udělat obojí naráz.
Další dotaz směřuje na událost, která se stala 30. dubna 2016 v místech suchého brodu v Zadubí při
akci „Odemykání Malše“. Starosta vysvětluje, že dívka vjela s lodí pod betonovou lávkou, hrozilo její
utonutí, naštěstí nehoda neskončila tragicky. Lávka je normálně vysoko nad hladinou, v ten den ale
byla na úrovni hladiny, protože římovská přehrada pouštěla více vody, aby byla řeka sjízdná. Dodává,
že celá situace je pro něj osobně velmi nepříjemná, protože musel řešit mnoho útočných telefonátů a emailů. Na místě se posléze uskutečnila schůzka se zástupci Povodí Vltavy, dotčených úřadů i
samotných vodáků. Výsledkem několika dalších jednání je dohoda, že brod se osadí česlemi, které by
zabránily podplutí lodí. Starosta doplňuje, že údržba bude náročnější, současně ale zdůrazňuje
bezpečnostní hledisko. Povodí Vltavy přislíbilo vybudovat na břehu místa, kde by bylo možné
bezpečně zastavit a lodě přenést. Brod bude osazen značkou, která zakazuje přejíždění lodí.
Dotaz, jak to vypadá s novou hasičárnou? Starosta odpovídá, že obec již podala žádost o dotaci, čeká
na výsledek. Pokud bude žádost schválena, vypadá to se stavbou velmi nadějně.
Ing. Václav Michal upozorňuje na neukázněnost majitelů koní v Doudlebech, kteří při projížďkách po
vsi neuklízejí koňské exkrementy. Starosta přislíbil, že s chovateli koní v Doudlebech promluví.
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Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.30 hod.
Zapsala: Markéta Sedláčková

Starosta Zdeněk Šmíd

…….……………………………….

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Kateřina Burdová

………………………………………

Mgr. Marek Štěch

………………………………………
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