Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou
konaného dne 21.3.2012
1/2012 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti rady za uplynulé období
2/2012 - Zastupitelstvo městyse schvaluje závěrečný účet městyse za rok 2011 – s výhradou
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření městyse za rok 2011.
3/2012 - Zastupitelstvo Městyse Doubravice nad Svitavou na základě zjištěných chyb a
nedostatků uvedených v závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
Městyse Doubravice nad Svitavou za rok 2012 přijalo následující opaření k nápravě
chyb a nedostatků:
1. Při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu bude vždy důsledně postupováno
dle schválené Směrnice č. 10 „Zadávání zakázek malého rozsahu“.
2. Pro kontrolu dodržování §39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích bude
zaveden ke každému prodeji či pronájmu obecního majetku evidenční list, kde
budou přehledně a chronologicky uvedeny jednotlivé kroky a dokumenty, týkající
se pronájmu nebo prodeje majetku městyse.
4/2012 - Zastupitelstvo městyse schvaluje závěrečný účet Základní školy Doubravice nad
Svitavou za rok 2011 s tím, že přebytek ve výši 16 547,84 Kč bude převeden do
rezervního fondu základní školy. Zastupitelstvo městyse souhlasí s použitím
rezervního fondu ve výši 134 091,24 Kč následovně:
104 091,24 Kč použití na běžný provoz základní školy
30 000,- Kč převod z rezervního fondu základní školy do fondu odměn.
5/2012 - Zastupitelstvo městyse schvaluje závěrečný účet Mateřské školy Doubravice nad
Svitavou za rok 2011 s tím, že přebytek ve výši 5348,68 Kč bude převeden do
rezervního fondu mateřské školy. Zastupitelstvo městyse souhlasí s použitím
rezervního fondu ve výši 33 509,19 Kč na běžný provoz mateřské školy.
6/2012 - Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočet hospodaření Městyse Doubravice nad
Svitavou na rok 2012 ve znění předneseném starostou městyse panem Pavlem
Králem v závazných ukazatelích. V příjmech v položkovém členění a výdajích dle
paragrafů.

7/2012 - Zastupitelstvo městyse schvaluje finanční dotaci z rozpočtu městyse spolkům a
organizacím:
TJ Sokol
115 000,- Kč
Sbor dobrovolných hasičů
34 000,- Kč
Český svaz včelařů
10 000,- Kč
Myslivecké sdružení
10 000,- Kč
Svaz tělesně postižených
5 000,- Kč
Český červený kříž
8 000,- Kč
Římskokatolická farnost
100 000,- Kč
8/2012 - Zastupitelstvo městyse schvaluje závěrečný účet Svazku obcí Doubravice nad
Svitavou, Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic za rok 2011 – bez výhrad.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku
za rok 2011.
9/2012 - Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočet Svazku obcí Doubravice nad Svitavou,
Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic na rok 2012 ve znění předneseném předsedou
Svazku panem Ladislavem Štoudkem.
10/2012 - Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočet Svazku obcí Svitava na rok 2012 ve
znění předneseném starostou městyse panem Pavlem Králem.

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 3 /březen 2012
********************************************

Zpráva o činnosti rady

11.1.2012
- lesní hospodář seznámil radu s hospodařením v obecním lese za měsíc prosinec
2011 a rok 2011
- rada schválila dodatek č.6 nájemní smlouvy mezi Městysem Doubravice nad
Svitavou jako pronajímatelem a Doubravickou a.s. jako nájemcem v předloženém
znění
- rada jmenovala členy hodnotící komise pro hodnocení nabídek veřejné zakázky
malého rozsahu „Restaurování sochy sv. Šebestiána“

1.2.2012
- rada byla seznámena se stavem provozu kina. Radě byla předána k prostudování
nabídka dodávky zařízení Blu – Ray v nabídkové ceně cca 290 000,- Kč, které je
schopno zajistit promítání děl v digitálním formátu
- rada odsouhlasila zavedení poplatku za školku pro školní rok 2012/2013 ve výši
100,- Kč/měsíc. Pověřila starostu městyse projednáním tohoto bodu na nejbližším
zasedání zastupitelstva.
- rada neschválila záměr prodeje pozemku p.č. 120/16 v k.ú. Klemov. Důvodem je
budování kanalizace na tomto pozemku. Záměr prodeje rada doporučila řešit až po
realizaci kanalizace a zanesení věcného břemene k danému pozemku do katastru
nemovitostí.
- rada projednala žádost Doubravické a.s. o odkup pozemků ve vlastnictví městyse.
Pověřila starostu městyse, aby na jednání rady pozval zástupce Doubravické a.s.
k podání vysvětlení problematiky, týkající se uvedených pozemků. Rada
konstatovala, že v současné době není možné projednávat záměr prodeje pozemků
a to z důvodu, že v průběhu jara letošního roku dojde ke změně číslování parcel a
ke změně výměr parcel z důvodu vkladu pozemkových úprav Doubravice nad
Svitavou do katastru nemovitostí.
Rada byla informována:
- o smlouvě o výkonu veřejné služby
- o projektu partnerské spolupráce MAS Boskovicko Plus – hřbitovy, naše kamenná
minulost (digitalizace hřbitovů)
- o dotacích na rekonstrukci sochy svatého Šebestiána, dotace pro JSDH a SDH
Doubravice nad Svitavou
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15.2.2012
- lesní hospodář seznámil radu s hospodařením v obecním lese za měsíc leden 2012
- rada schválila žádost ředitele ZŠ Doubravice nad Svitavou na zřízení čtvrté třídy
v ZŠ pro školní rok 2012/2013 s tím, že zřizovatel se písemně zavazuje , že doplatí
případné chybějící státní dotace
- rada projednala kácení stromů v lokalitě Nešurka. Jedná se o 3 ks olše a 6 ks vrb na
pozemcích městyse p.č. 2348 a p.č. 3060/1. Vzhledem ke skutečnosti, že stromy
jsou v blízkosti vodního toku Nešurka, bylo vyžádáno stanovisko Lesů ČR, správy
toků. Souhlasné stanovisko obdržel městys 13.2.2011. Kácení bude provedeno do
31.3.2012.
- rada pověřila starostu městyse, aby připravil návrh dodatku nájemní smlouvy se
stávajícím nájemcem kulturního domu k následnému projednání v radě.
- rada stanovila termín pracovního setkání zastupitelů k jednání o rozpočtu na rok
2012 na 29.2. a 14.3.2012
Rada byla informována:
- o stavu přípravy výstavby ČOV a kanalizace
- o kácení lípy u zahradnictví
- o stavu projednávání Územního plánu Doubravice nad Svitavou
****************************

Vážení spoluobčané ,
zveme vás na veřejné zasedání Městyse Doubravice nad Svitavou, které se
bude konat 21.3.2012 v 18.00 v obřadní síni městyse.
Na programu bude schválení závěrečného účtu městyse za rok 2011,
rozpočet městyse na rok 2012, schválení územního plánu Doubravice nad
Svitavou
****************************

Platná oznámení o přerušení dodávky
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy (rekonstrukce VN),
oznamuje firma E.ON přerušení dodávky elektrické energie v uvedených
termínech:

5.3.2012
14.3.2012
21.3.2012
28.3.2012
4.4.2012

od 7.00 do cca 15.00
od 8.00 do cca 16.00
od 8.00 do cca 16.00
od 8.00 do cca 16.00
od 8.00 do cca 16.00
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VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
v sobotu 31. března 2012 od 8.00 do 16.00 hodin
jako v minulém roce budou kontejnery umístěny ve dvoře vedle
úřadu a při sběru budou asistovat pracovníci stavební skupiny. Do
této formy sběru patří staré sedací soupravy, koberce, hadry, staré
boty apod.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A PNEUMATIK
v sobotu 21. dubna 2012 - od 8.00 do 9.00 hodin vedle
úřadu městyse
Do tohoto sběru patří především:
zbytky olejů, zářivky, ledničky, mrazničky, zbytky barev
a obaly od nich, akumulátory, televize a vyřazená elektronická a
elektrická zařízení.
********************************************************************************
UPOZORNĚNÍ
Platby za svoz odpadu se budou vybírat od 1. března 2012 do
30. dubna 2012. Současně se budou vybírat i poplatky za psy.
Výše poplatků za svoz odpadu
Osoba s trvalým pobytem:
450,-Kč
Rekreační objekt:
450,-Kč
Podnikatel (1 popelnice):
1.500,-Kč
Výše poplatku za psy:
1 pes:
za každého dalšího psa:

100,-Kč
120,-Kč

V době přerušení dodávky elektrické energie se výše
uvedené poplatky nebudou vybírat!
*******************************
Poplatky za nájem hrobových míst se budou vybírat od května 2012.
Jeden seznam plátců hrobových míst bude vyvěšen na úřední
desce před úřadem městyse a druhý v Klemově.
****************************************************************
INZERCE:
Broušení řetězů:
Motorové pily, elektrické pily – cena 25,-Kč/kus
Tel.: 728 402 652, Doubravice nad Svitavou
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Pozvánka
na předvelikonoční odpoledne

dne 1. 4. 2012 od 10 hod.
v kulturním domě

Předvedeme různé
techniky zdobení
vajíček
pletení pomlázek
košíkářské zboží
perníky a jejich zdobení
keramiku
včelí produkty
ručně malovaná trička
výrobky Pěkné modré
a jiné

Občerstvení zajištěno

Všechny malé i velké
srdečně zvou pořadatelé

MO ČČK
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• v úterý 27.března 2012
• od 13 do 17 hodin
•
•
•
•

v ředitelně mateřské školy
s sebou vyplněnou přihlášku do MŠ
přineste rovněž k nahlédnutí rodný list dítěte
bližší informace o činnosti naší mateřské školy můžete
získat i na www.doubravicens.cz/ms

Mgr. Konrádová Hana
ředitelka MŠ
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Zápis dětí do 1.ročníku ZŠ Doubravice nad Svitavou
Jako každý rok tak i letos jsme se těšili na všechny předškoláky a jejich rodiče, kteří
zamířili do naší základní školy k zápisu do první třídy. Zápis se uskutečnil ve středu
1. 2. 2012. Námět a téma zápisu ,,Návštěva u krtečka" motivoval budoucí školáčky k plnění
úkolů, které měly prověřit připravenost dětí na školní docházku. Úkoly děti
skvěle zvládly. Za odměnu a také na památku si odnesly dárečky, které pro ně připravili žáci
školy. K zápisu přišlo celkem 14 dětí, z toho bylo 8 dívek a 6 chlapců.
Mgr. Ivana Květenská – učitelka, Zdenka Raušová - foto
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Karneval ve školní družině
Rok se s rokem sešel a nás ve školní družině místní základní školy čekala tolik dětmi
oblíbená zábava – masopustní karneval. Přípravy na něj nám zabraly celý týden. Děti
si vyráběly škrabošky, masky a jiné rekvizity, přemýšlely, kdo za co půjde, jaké asi
budou soutěže a hlavně se těšily. Konečně nastal dlouho očekávaný den. Po obědě si
děti vyzdobily tělocvičnu, oblékly se do kostýmů a hurá do
tělocvičny-tanečního sálu na parket. A začal pravý karnevalový
rej. Při svižné hudbě spolu tančili kovbojové, víly, vojáci a
princezny, říši zvířat zastupovaly dvě kočky a umouněný
kominík určitě všem přinesl kopec štěstí. Tanec střídaly soutěže,
v kterých si děti vyzkoušely svou obratnost a dovednosti.
Nakonec byli všichni účastníci odměněni malými sladkostmi. A
která maska byla ta nejhezčí? Podívejte se na fotografie ve
fotogalerii na webu naší školy. Dokázali byste si vybrat? Nám se
líbily všechny…….
Marcela Procházková – vychovatelka, foto – Zdenka Raušová

***************************************************************************

Sbor dobrovolných hasičů
v Doubravici nad Svitavou
pořádá v sobotu 10. března 2012

DĚTSKÝ KARNEVAL,
který se bude konat v sále kulturního
domu ve 13.00 hodin.
Pro děti je připravena diskotéka Pavla Borka, soutěže,
občerstvení a bohatá tombola.
Pořadatelé srdečně zvou všechny rodiče i s dětmi.
*****************************************************************************
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BLAHOPŘEJEME
Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví narozeniny
v měsíci březnu vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.
Ke gratulantům se připojuje i redakční rada zpravodaje.
Březen
5.3. NIPPERTOVÁ Libuše
13.3. KOŽIAK Jozef
15.3. NEČASOVÁ Bohumila
27.3. HAJNÁ Marie
27.3. KOVACSOVÁ Marie
28.3. ŠEVČÍKOVÁ Zdeňka

Školka 270
Klemov 351
U Spravedlnosti 257
Plotky 145
Dolní 346
Plotky 178

****************************************************************

Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou Vás zve
na divadelní představení Ochotnického
divadla Boskovice s názvem

Mátový nebo citron?
Představení se uskuteční 27.4.2012 v 16.30hodin
v sále místního kina.
Vstupné 70,--Kč.
Prodej vstupenek proběhne obvyklým způsobem.
Srdečně zvou pořadatelé.
**************************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část
BŘEZEN 2012
Služba je sloužena od 8.00 – 12.00
Březen
3.3.
4.3.
10.3.
11.3.
17.3.
18.3.
24.3.
25.3.
31.3.

MUDr. Láníková
MUDr. Levová
MUDr. Nečasová
MUDr. Paulíčková
MUDr. Pokorná M.
MUDr. Pokorný M.
MUDr. Řehořek
MUDr. Řehořek
MUDr. Roth

Poliklinika Blansko, Sadová 33
Adamov, Smetanovo nám. 327
Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2
Černá Hora, Zdrav. středisko
Blansko, Gellhornova 9
Blansko, A. Dvořáka 4
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Ostrov, Zdrav. středisko

516 488 456
516 447 606
515 157 112
725 415 615
516 412 422
516 417 621
516 488 453
516 488 453
516 444 326

Mimo tyto uvedené ordinační hodiny zajišťuje zubní LSPP pro Jihomoravský kraj
pracoviště v Úrazové nemocnici Brno, Ponávka 6,
tel.: 545 538 421.
Úrazová nemocnice Brno zajišťuje službu ve všední dny od 17.00 hod do 7.00 hod.
O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24.00 hodin.
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Také Doubravice má svoji MISS
Kdo se vám vybaví, když se řekne – Dagmar Silvínová, Alžběta Štrkulová, Petra
Minářová? Vzpomínáte? Možná ti dříve narození ano. V roce 1966, kdy se ještě
soutěž o královnu krásy jmenovala „Dívka roku“, zvítězila v Praze právě Dagmar
Silvínová. A o rok později v Ostravě, kdy už se soutěž jmenovala Miss
Československo, stála na pomyslném stupni vítězů rodačka z Košic, krásná Alžběta
Štrkulová. A tak bychom ve výčtu vítězek této soutěže mohli pokračovat dál. Ne
všechny krásky ale začínaly rovnou v soutěžích nejvyšších. Svoje královny krásy si
volí na školách, sportovních soutěžích, soutěžní kola jsou místní, okresní, až
nakonec přijde finále, kdy už jde o vše. Za pár let, možná za deset, nebo také za
třicet, se někdo zeptá: „Vzpomenete si ještě, jak se jmenovala vítězka
1. ročníku soutěže o titul MISS SPORTAEROBIC ČR 2011?“
A odpověď bude: „ Ale ano, samozřejmě, to přece byla
Anetka Koupá z Doubravice nad Svitavou.“
Doubravickým určitě toto jméno není neznámé, pravděpodobně se nenajde jediný
člověk, který by dosud nenavštívil známé zahradnictví. A i když Anetka tam
vypomáhá jen příležitostně a vídat ji tam
můžeme jen sporadicky, přece jen je to
její domov. Dvanáctiletá dívka, která
v současné době navštěvuje blanenské
gymnázium, se aerobiku věnuje od svých
pěti let. Není to ale její jediná sportovní
záliba, ráda má také zimní sporty.
Vraťme se ale k získanému titulu.
Soutěž se odehrávala 11. února 2012 ve
sportovní hale univerzitního kampusu
v Brně a Anetka soutěžila v kategorii
MISS KADET, kde byly zařazeny dívky
od 11 do 13 let. V této kategorii musela
děvčata pod vedení lektora dokázat, že
jim aerobic opravdu není cizí, a také si
musely dívky poradit se soutěžní
disciplínou „umělecká dovednost“.

vítězka soutěže uprostřed
Anetka tady na soutěži na sto procent zúročila to, co
se naučila ve sportovním klubu Aerobic team Orel
Blansko. A i když pro příští rok jsou pro ni, jako pro
vítězku dveře této soutěže zavřené věřme, že se jí
bude dařit v soutěžích jiných a dál bude dělat dobré
jméno našemu městečku.
Držíme pěsti!
Na snímku Anetka v bílých kalhotách >>>>>
Eva Sáňková
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
B Ř E ZE N

2012

1. 3. čtvrtek v 18 hod

WARNER BROS
OBŘAD

Film je inspirovaný skutečnými událostmi. Sleduje poněkud
skeptického amerického studenta kněžského semináře, který
navštěvuje školu exorcizmu ve Vatikánu. Během svého pobytu se
seznámí s neortodoxním knězem, který mu ukáže i temnou stranu
jeho víry. V hlavních rolích Anthony Hopkins, Colin O‘ Donoghue.
Thriller USA s českými titulky.

Premiéra 17. 03. 2011

Vstupné 49.- + 1.- Kč

114 minut

8. 3. čtvrtek v 18 hod

FALCON
ANONYM

Příběh filmu, který se odehrává v Anglii za vlády královny Alžběty
spekuluje o otázce, která už po staletí vrtá hlavami akademiků a
historiků: kdo je doopravdy autorem díla, připisovaného Williamu
Shakespearovi? Tento film nabízí jednu z možných verzí jejich
výkladu a zaměřuje se na dobu, kdy politické skandály a intriky,
tajné románky na královském dvoře a zákeřné plány hamižných
šlechticů vycházely na světlo na těch nejpřekvapivějších místech,
např. na londýnských jevištích.
Hrají Vanessa Redgrave, Rhys Ilfans a další.
Historický film VB/Německo s českými titulky.
Vstupné 49.- + 1.- Kč

Premiéra 10. 11. 2011
130 minut
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15. 3. čtvrtek v 18 hod

BLUE SKY
DRIVE

Říkají mu Řidič. Přes den je filmovým kaskadérem, po nocích si
přivydělává jako nájemný řidič zločineckých gangů. Samotářskému
a zcela rozpolcenému Řidiči změní život náhodné setkání se
sousedkou Irene, se kterou tráví stále více času. Vše se však změní,
když je z vězení propuštěn její manžel Standard. Řidič se s ním
domluví na poslední loupeži, která má umožnit Standardovi splatit
dluh, kvůli kterému je vydírán. Ukáže se však, že to byla nastražená
past a Standard v přestřelce umírá. Vše se začíná komplikovat, a
aby Řidič ochránil sebe i Irene, musí udělat to, co umí nejlépe –
řádně šlápnout na plyn. Na filmovém festivalu v Cannes 2011 získal
film cenu za nejlepší režii.
Akční film USA s českými titulky.
Premiéra 15. 09. 2011
Vstupné 49.- + 1.- Kč

101 minut

22. 3. čtvrtek v 18hod

BONTON
I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY

„Nechápu, jak mi za rok může být pětačtyřicet, když pořád ještě
nevím, čím chci být, až vyrostu.“
Celý příběh začíná čtyřiačtyřicátými narozeninami Eriky (Ivana
Chýlková), která dostane pěkné přání od své bývalé švagrové
(Zuzana Bydžovská), trapný vzkaz v rozhlasovém pořadu od
bývalého manžela (Bob Klepl), krém na vrásky od homosexuálního
kamaráda Richarda(Ondřej Sokol) a dárkový striptýz od své matky
(Zuzana Kronerová). Přáníčko si doma vystaví, při vzkazu se dojatě
rozpláče a dárkového striptéra jí okamžitě přebere kamarád
Richard. Erika má téměř všechno – velký byt s terasou, svobodu,
kadeřnický salón, ale stále touží po jediném, co nemá – a to je
vlastní dítě. Jenže některé věci se nalinkovat nedají – například
mladičký barman Adam (Vojta Kotek).
Komedie ČR.
Premiéra 3. 11. 2011
Vstupné 49.- + 1.- Kč

110 minut
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29. 3. čtvrtek v 18hod

BONTON
POUPATA

Tak trochu jiný příběh.
Film vypráví o těžké zkoušce rodiny, žijící v kraji drsných pravidel.
Postavy žijí velkými ideály v kontrastu s malostí svých činů. Rodina
Jardy Hrdiny (Vladimír Javorský) žije v zapadákově. Jarda pracuje
jako hradlař na dráze, jeho koníčkem je lepení modelů ze sirek
v láhvích, jeho slabostí závislost na výherních automatech. Jardova
žena Kamila (Malgorzata Pikus) uklízí nádražní toalety a sní o tom,
že spolu se svými vrstevnicemi secvičí spartakiádní skladbu
„Poupata po pětadvaceti letech“ a předvedou ji s pýchou celému
městu. Dcera Agáta (Marika Šoposká) touží po šťastném životě
daleko od domova, syn Honza (Josef Láska) věří v sílu lásky bez
ohledu na okolnosti, za kterých se zrodila. Jediný Jarda ví, že svět
ani sebe nezmění. Vědom si svého slabošství, nepokouší se o nic.
Chorobná závislost na výherních automatech přivede jeho nejbližší
do neřešitelné životní situace. Skutečný a přesvědčivý pokus o
záchranu rodiny přijde ve chvíli, kdy už je pozdě…
Sociální drama ČR.
Premiéra 15. 12. 2011
Vstupné 49.- + 1.- Kč

94 minut

**************************************************************************

PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
(centrum duševního zdraví)

plán aktivit na měsíc březen
určený i pro veřejnost

6.3. 9.00 – Pletení z pedigu
7.3. – Solná jeskyně
13.3. – Trénink paměti
14.3. – Milionář - hra
20.2. – Návštěva zahradnictví
21.3. – Diskotéka
27.3. 9.00 – Tvoření s hlínou
28.3. – Bowling
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