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Zápis č. 4 z veřejného zasedání, 
konaného dne 11. 3. 2020, od 18:00 hodin 

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

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Aleše Vykydala a Michala Glasera a 
zapisovatelem Jindřicha Štencla. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 1, Zdrželi se 0 
 
Kontrola předcházejícího zápisu 

K zápisu č. 4. z jednání Zastupitelstva dne 18. 2. 2020 nevznesl nikdo žádné námitky. 
 
Program zasedání: 

1. Nabídky na osazení ČOV solárním osvětlením 
2. Schválení účetní závěrky za rok 2019 
3. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2019 
4. Oprava komunikace III/10176 a III/10174 
5. Nabídky na opravu výtluků v místních komunikacích 
6. Výběrové řízení na přestavbu 2.NP budovy č. p. 77 v obci na prostory pro 

mateřskou školu 
 
1. Nabídky na osazení ČOV solárním osvětlením 

Zastupitelstvo projednalo nabídky na osazení ČOV solárním osvětlením 
 

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0 
Zastupitelstvo pověřuje starostku podepsáním smlouvy s vybraným dodavatelem 

 
 

2. Schválení účetní závěrky za rok 2019 
Zastupitelstvo projednalo účetní závěrku za rok 2019 

 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0 
Zastupitelstvo schvaluje účetní uzávěrku obce za rok 2019  

 
 

3. Schválení závěrečného účtu za rok 2019 
Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet za rok 2019 

 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0 
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet za rok 2019 spolu s výsledkem hospodaření, a to 
bez výhrad 
 
4. Oprava komunikace III/10174 a III/10176 

Zastupitelstvo bere na vědomí oznámení o uzavírce pozemních komunikací  III/10174 a 
III/10174 ve dnech 13. 4. - 31. 5. dle harmonogramu – informace na stránkách obce 
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5. Nabídka na opravu výtluků v místních komunikacích 
Zastupitelstvo projednalo nabídky na opravu výtluků v místních komunikacích  

 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0 
Zastupitelstvo pověřuje starostku podepsáním smlouvy s vybraným dodavatelem 
 
6. Výběrové řízení na přestavbu 2.NP budovy č.p.77 v obci na prostory pro mateřskou 

školu 
Jmenována výběrová komise ve složení: 
1. Michal Glaser 
2. Aleš Vykydal 
3. Jindřich Štencl 
Komise vybrala ze tří poptávaných firem nabídku firmy Stavitelství VKD s.r.o. 

 
Zastupitelstvo bere na vědomí a souhlasí s rozhodnutím výběrové komise a pověřuje 
starostku podepsáním smlouvy o díle s vybraným dodavatelem 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0 
 

 
 

 
 

Příští zasedání Zastupitelstva obce Doubek se koná 1. 4. 2020 v 18:00. 
Zápis byl vyhotoven dne: 11. 3. 2020 
 
 
Zapisovatel:  Jindřich Štencl………………..………….…………… 
 
 
 
Ověřovatelé:  Aleš Vykydal……….…….……………..………….… 
 
 
 
  Michal Glaser…..……………………………..……. 
 

 

 

………………………………………….. 

Starostka Renáta Kuprová 
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USNESENÍ č. 4 

ze zasedání zastupitelstva obce Doubek ze dne 11. 3. 2020 
 
 
Zastupitelstvo obce Doubek: 

 
 

S c h v a l u j e 

 Zastupitelstvo pověřilo starostku podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem na 
osazení ČOV solárním osvětlením 

 Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku za rok 2019 dle přiloženého protokolu 

 Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce za rok 2019 spolu s výsledkem 
hospodaření, a to bez výhrad 

 Zastupitelstvo pověřilo starostku podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem na opravu 
výtluků v místních komunikacích 

 Zastupitelstvo schválilo rozhodnutí výběrové komise a pověřilo starostku podpisem 
smlouvy s vybraným dodavatelem na přestavbu 2.NP budovy č. p. 77 v obci na prostory 
pro mateřskou školu 
 

 
 

 
 
Zapisovatel:  Jindřich Štencl …………………………………… 

 

 

Ověřovatelé: Aleš Vykydal……………………………….……… 

 

 

                     Michal Glaser …………………………................. 

 

 

 

…………..…………………………………………… 

Starostka obce Doubek Renáta Kuprová 
 

 


