
OZNÁMENÍ 
O KONÁNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOUBRAVČICE 

 
Obecní úřad Doubravčice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

v platném znění, informuje občany města a ostatní veřejnost o konání zasedání Zastupitelstva obce Doubravčice, 

svolaného starostou obce v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích. 

 

Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Doubravčice 

Doba konání: úterý 20.12.2022 od 18:00  

Program:  
 

1) Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2023. 
2) Projednání a schválení cen vodného a stočného pro rok 2023. 
3) Schválení příspěvku na provozní náklady pro MŠ Doubravka na rok 2023. 
4) Schválení odpisového plánu MŠ Doubravka pro rok 2023. 
5) Schválení odpisového plánu Obce Doubravčice pro rok 2023. 
6) Projednání a schválení změny rozpočtového výhledu pro rok 2023. 
7)    Seznámení s RO č. 10/2022. 
8) Projednání přijatých žádostí o finanční podporu z rozpočtu obce (Dokolečka, z.s., ProDoubro, z.s. a SDH 

Doubravčice, z.s.). 
9) Seznámení s výsledky dílčího auditu hospodaření obce. 
10) Projednání a schválení vyhlášky OZV 1/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. 
11) Projednání a schválení Cenové přílohy pro rok 2023 ke Smlouvě o dílo č. S010100944-13 s FCC Česká 

republika, s.r.o. 
12) Projednání a schválení vyhlášky OZV 2/2022 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z 

nemovité věci. 

13) Projednání a schválení Nařízení obce Doubravčice č. 3/2022, kterým se   stanovuje rozsah, způsob a lhůty 
odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezují 
místní komunikace a chodníky, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a 
náledí (aktualizace). 

14) Projednání Návrhu na pořízení změny územního plánu č. 8 (na základě přijatých a schválených žádostí do 

r. 2021). 

15) Projednání a schválení uzavření smlouvy s ing. Karlem Fouskem na výkon pořizovatelské činnosti v rámci 

pořízení Změny č. 8 Územního plánu obce Doubravčice 

16) Projednání žádosti o Investiční příspěvek pro DSO JEKOZ (skupinový vodovod). 

17) Projednání přijetí grantu pro knihovnu Doubravčice.  

18) Projednání podání žádosti o dotaci na MFI na modernizaci zařízení a vybavení MŠ Doubravka 

19) Projednání podání žádosti o dotaci na SFDI na dostavbu chodníku v ul. Českobrodská (mezi ul. Spojovací a 

Nedokončená) a rekonstrukci zastávek BUS v ul. Obecní 

 
Vyvěšeno dne: 13.12.2022                                    Sejmuto dne:  
  
Jaroslav Prkno 
starosta 


