Zápis z jednání zastupitelstva obce Doubravčice
dne 12. 3. 2015 od 18.00 hod. v sále KD Doubravčice
Přítomní: Jaroslav Prkno, Tomáš Němec, Martin Kubica, Miroslav Hájek, František
Chmelenský, Mgr. Kristýna Žákovcová
Nepřítomní: Martin Hladík (omluven)
Zapisuje: T. Němec
Ověřovatelé: M. Kubica, M. Hájek
PROGRAM:
1) Projednání žádosti pana Jiřího Žemličky na možnost výstavby pomníčku sv. Hubert na
pozemku parc.č. 482/4 v k.ú. Doubravčice (Osičiny) vlastním nákladem
2) Projednání žádosti ČEZ Distribuce na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti na pozemku parc.č. 979 a č.37 v k.ú. Doubravčice
3) Projednání žádosti MŠ Doubravka, p.o. na navýšení kapacity žáků z počtu 25 na 49 z
důvodu otevření další třídy
4) Seznámení zastupitelstva s Rozpočtovým opatřením č.1/2015
5) Seznámení zastupitelstva s výsledky inventury Mateřské školy Doubravka a výsledky
čerpání příspěvku na provoz v roce 2014
6) Seznámení zastupitelstva s žádostí p. Martina Rubeše o uvolnění z funkce zastupitele a
jednatele TS Doubravčice
7) Složení slibu zastupitele p. Martina Kubici
8) Jmenování nového jednatele Technických služeb Doubravčice
9) Jmenování nového člena dozorčí rady Technických služeb Doubravčice
Místostarostka Mgr. Kristýna Žákovcová z pověření starosty obce přednesla program
zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 11/15 – Zastupitelstvo schvaluje navržený program schůze a souhlasí se
zařazením bodů 4 až 9, jako ověřovatele p. M. Kubicu a M. Hájka, jednání z pověření starosty
povede místostarostka obce K. Žákovcová
Všichni pro.
Ad1) Seznámení s předloženou žádostí p. Žemličky o výstavbě pomníčku sv. Huberta na
Osičinách
Usnesení č. 12/15 – Zastupitelstvo schvaluje žádost p. Jiřího Žemličky na výstavbu pomníčku
sv. Huberta za předpokladu realizace vlastním nákladem žadatele a oddělením a zapsáním
stavby na K.Ú. dle příslušného Geometrického plánu.
Pro: všichni
Doplňující info k výše uvedenému:
- jedná se o záměr výstavby pomníčku sv. Huberta na Osičinách bez finanční spoluúčasti
obce.
Ad2) Projednání a schválení smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu s ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku parc.č. 979
a 37 v k.ú. Doubravčice.
Usnesení č. 13/15 – Zastupitelstvo souhlasí s předloženou žádostí a pověřuje starostu obce
jejím podpisem.
Pro: všichni

Doplňující info k výše uvedenému:
- jedná se o souhlas se zapsání věcného břemena na vybudovaných elektro přípojkách vedené
přes pozemky obce k plánované výstavbě.
______________________________________________________________________________

Ad3) Projednání žádosti MŠ Doubravka o navýšení kapacity žáků.
Usnesení č. 14/15 – Zastupitelstvo schvaluje navýšení kapacity žáků o 20 dětí.
Pro: všichni
Doplňující info k výše uvedenému:
- jedná se o navýšení počtu dětí z důvodu otevření nové „zelené“ třídy.
Ad4) Seznámení zastupitelstva s Rozpočtovým opatřením č.1/2015
Usnesení č. 15/15 – Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí rozpočtové opatření
č.1/2015
Pro: všichni
Doplňující info k výše uvedenému:
- jedná se o pravidelnou cca každoměsíční aktualizaci rozpočtu obce, kdy je rozpočet upravován do
souladu se skutečnými realizovanými příjmy a výdaji.

___________________________________________________________________________
Ad5) Seznámení zastupitelstva s výsledky inventury Mateřské školy Doubravka a výsledky
čerpání příspěvku na provoz v roce 2014
Zastupitelé byli seznámeni s výsledky inventury a s výsledky čerpání příspěvku za rok 2014.
Doplňující info k výše uvedenému:
- v rámci inventury nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly a evidence majetku vedena
v programu EKO i v knihách byla bez závad.
- v čerpání příspěvků bylo za rok 2014 ušetřeno cca 80.tis Kč
Ad6) Seznámení zastupitelstva s žádostí p. Martina Rubeše o uvolnění z funkce zastupitele a
jednatele TS Doubravčice.
Zastupitelstvo bere na vědomí rezignaci pana Martina Rubeše na post zastupitele a zároveň i
jednatele Technických služeb Doubravčice. Veškerá písemná agenda a hmotný majetek bude
předán starostovi obce nejdéle k 1.4.2015.
Doplňující info k výše uvedenému:
- jedná se o ukončení působení pana Martina Rubeše v zastupitelstvu obce Doubravčice a
zároveň ve vedení TS Doubravčice. Rezignace byla podána z osobních důvodů.
Ad7) Složení slibu zastupitele p. Martina Kubici
Slib zastupitele pana Martina Kubici byl složen před stávajícím zastupitelstvem obce a
písemně k rukám starosty obce Doubravčice.
Doplňující info k výše uvedenému:
- vzhledem k ukončení mandátu stávajícího zastupitele pana Martina Rubeše byl na uvolněné
místo z postupové příčky náhradníků delegován pan Martin Kubica

Ad8) Jmenování nového jednatele Technických služeb Doubravčice.
Usnesení č.16/15 – Zastupitelstvo na post jednatele Technických služeb Doubravčice navrhlo
a schválilo starostu obce, pana Jaroslava Prkna. J. Prkno tuto funkci přijímá.
Pro: T. Němec, M. Kubica, M. Hájek, K. Žákovcová, F. Chmelenský
Zdržel: J. Prkno
Doplňující info k výše uvedenému:
- na návrh zastupitelů byl navržen z principu úředních věcí starosta obce do funkce jednatele.
Jako odpovědný pracovník Technických služeb byl navržen nově příchozí zastupitel p. Martin
Kubica. Oba jmenovaní se zříkají veškerých odměn plynoucích z těchto funkcí.
Ad9) Jmenování nového člena dozorčí rady Technických služeb Doubravčice.
Usnesení č. 17/15 - Zastupitelstvo souhlasí s uvolněním pana Jaroslava Prkna z funkce člena
dozorčí rady TS a jmenuje na jeho místo pana Tomáše Němce. T. Němec se jmenováním
souhlasí.
Doplňující info k výše uvedenému:
- jedná se o nutnou změnu člena v dozorčí radě TS Doubravčice. T. Němec se zříká veškerých
odměn plynoucích z této funkce
___________________________________________________________________________
Ověřil: M. Kubica, M. Hájek

Jaroslav Prkno
starosta

Vyvěšeno dne: 16. 3. 2015

Sejmuto dne:

