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Obec Doubek 

 
Zastupitelstvo obce Doubek 

 

Zápis č. 1 z veřejného zasedání, 
konaného dne 8. 1. 2020, od 18:00 hodin 

 
Přítomni:  Kuprová, Čížková, Vykydal, Glaser, Čadilová, Mecerová, Štencl 
Omluveni:  
 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jindřicha Štencla  a Aleše Vykydala  a  
zapisovatelem Michala Glasera. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 1, Zdrželi se 0 
 
Kontrola předcházejícího zápisu 
 

K zápisu č. 15 nevznesl nikdo žádné námitky. 
 
Program zasedání: 

1. Konkurz na ředitele /ku MŠ v Doubku 
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou Marius Pedersen  
3. Smlouva o provozu a poskytování služeb sběru dat z ČOV 
4. Žádost pana Michala Davida, č. p. 101 o odložení připojení na kanalizaci 

 
 

1.   Konkurz na ředitele /ku MŠ v Doubku 

Zastupitelstvo obce vyhlašuje konkurz na ředitele /ku MŠ v Doubku – viz oznámení na Úřední 
desce 
Přihlášky jsou přijímány v souladu s oznámením o konkurzu do 12. 2. 2020 do 18:00 a konkurz 
proběhne 19. 2. 2020 od 9:00 v budově Místního úřadu v Doubku 
 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení konkurzu na ředitele /ku MŠ v Doubku. 
 
 
 

2.  Dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou Marius Pedersen 

Zastupitelstvo obce projednalo dodatek č. 1 s firmou Marius Pedersen – ceník poskytovaných 

služeb pro rok 2020.  

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 s firmou Marius Pedersen – ceník 
poskytovaných služeb pro rok 2020 a pověřuje starostku obce jejím podepsáním. 
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3. Smlouva o poskytování a provozu služeb sběru dat z ČOV 

Zastupitelstvo projednalo smlouvu o poskytování služeb na internetovém serveru www.fiedler-

magr.cz o provozu a poskytování sběru dat z ČOV, které jsou povinnou a nedílnou součástí 

hlášení o provozu ČOV pro státní úřady. 

Výsledek hlasování:  Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 
 
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytování a provozu služeb sběru dat z ČOV a 
pověřuje starostku obce jejím podepsáním. 
 
 

4. Žádost pana Michala Davida, č. p. 101 o odložení připojení na kanalizaci 

Zastupitelstvo projednalo žádost pana Michala Davida, č. p. 101 o odložení připojení na 
kanalizaci a schválilo odložení do 31. 1. 2020. 
 
Výsledek hlasování:  Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 
 
Zastupitelstvo schválilo datum odložení připojení č. p. 101 ke kanalizaci do 31. 1. 2020. 
 
 
Termín příštího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Doubek: 29. 1. 2020 od  18:00h 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 8. 1. 2019 
 
 
Zapisovatel:  Michal Glaser……………………………… 
 
 
 
Ověřovatelé:   Jindřich Štencl  ………..………………..…… 
 
 
 
   Mgr. Aleš Vykydal …..…………..…………. 
 

 

 

                                                                                        ………………………………………….. 

                                                                                              Starostka Renata Kuprová 

  

http://www.fiedler-magr.cz/
http://www.fiedler-magr.cz/
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USNESENÍ č. 1 

ze zasedání zastupitelstva obce Doubek ze dne 8. 1. 2020 
 
 
Zastupitelstvo obce Doubek: 
 

 
A: schvaluje 
  

- zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení konkurzu na ředitele /ku MŠ v Doubku 
- zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 s firmou Marius Pedersen – ceník 

poskytovaných služeb pro rok 2020 a pověřuje starostku obce jejím podepsáním 
- zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytování a provozu služeb sběru dat z ČOV 

a pověřuje starostku obce jejím podepsáním 
- zastupitelstvo obce schválilo datum odložení připojení č. p. 101 ke kanalizaci do 31. 1. 

2020 
 

B: zamítlo 
 

-  
 

 

 

 

Zapisovatel:  Michal Glaser      ……………………….. 

 

 

Ověřovatelé: Jindřich Štencl ………………………..…… 

 

 

                    Mgr. Aleš Vykydal ………………………... 

 

 

…………..…………………………………………… 

                                                               Starostka obce Doubek Renata Kuprová 
 


