
 
Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Doubice, 

  
konaného dne 21. ledna 2007 v úřadovně obecního úřadu 

 
 
Přítomní:  dle prezenční listiny přítomno: 5 (71 %) – paní Jašíčková a pan ing. Bubík omluveni 

 
Program: 
  

1) Zahájení a návrh programu  
2) Obnova Horního rybníka 
3) Územní plán – stav prací 
4) Došlá pošta a podání občanů 
5) Různé  
6) Usnesení  
7) Závěr  
                         
 

 
 

ad 1)        
 
Pan Schulz zahájil zasedání ZO v 17:03, přivítal přítomné a konstatoval, že zastupitelstvo obce se sešlo 
v usnášeníschopném počtu. Paní Alena Jašíčková a pan ing. Lešek Bubík se ze zasedání omluvili. Pan 
Schulz navrhl zapisovatelkou jednání slečnu Bošinovou – schváleno všemi přítomnými členy ZO. Dále 

ZO schválilo ověřovateli zápisu pana Miloslava Čapka a pana Karla Rezka – schváleno čtyřmi 
zastupiteli, pan Rezek se zdržel. Pan Schulz přednesl program schůze, který byl na návrh pana 

Břetislava Jemelky rozšířen o bod: změna statutu neuvolněného starosty na uvolněného. Upravený 
program byl schválen čtyřmi členy ZO, pan Schulz se zdržel. 

 
 

ad 2) Obnova Horního rybníka 
 
Pan Schulz požádal ZO o schválení tří usnesení, která jsou nutná jako přílohy k žádosti o dotační projekt: 
„Obnova Horního rybníka v obci Doubice za účelem zvýšení retenční schopnosti krajiny“. Jde o souhlas 
ZO s účastní na dotačnímu programu, dále o pověření pro pana Schulze, aby obec zastupoval při 
jednáních se Státním fondem životního prostředí a o čestné prohlášení, že obec má zajištěny vlastní 
zdroje financování. Usnesení – viz bod č. 6 
 

 
ad 3) Územní plán – stav prací 
 
Pan Schulz přečetl písemnou informaci ing. Bubíka o stavu prací na územním plánu, které nyní dospěly 
do fáze, kdy návrh bude posuzovat Krajský úřad. 

 
 
Ad 4)  Došlá pošta a podání občanů 

 
ZO projednalo žádost paní Pavlíny Čapkové o výpověď z nebytových prostor Obecního úřadu (obchod) 
ze zdravotních důvodů. ZO schválilo všemi hlasy přítomných zastupitelů přijmout výpověď dohodou 
k 31.1.2008. 
 

 
 
 



Ad 5) různé 
 
Pan Schulz informoval ZO o úmrtí pana Antonína Vojtíška. Vzhledem k tomu, že pan Vojtíšek zemřel, 
aniž by příslušným orgánům byli známi nějací příbuzní či stanovení dědicové, byl na pokyn notářství byt, 
pronajatý panu Vojtíškovi, zapečetěn do té doby, než proběhne další fáze notářského řízení ve věci 
případného dědictví. 
Pan Jemelka přednesl návrh na změnu statutu starosty pan Schulze z neuvolněného na uvolněného. 
Zdůvodnil to nejenom objemem práce, kterou je nutné prakticky denně vykonávat na úřadě, ale též řadou 
průběžně probíhajících jednání a řízení, spojených s chodem úřadu, obce i s jejími budoucími projekty. 
Po diskusi ZO schválilo čtyřmi hlasy přítomných zastupitelů (pan Schulz se zdržel) změnu statutu 
starosty z neuvolněného na uvolněného. Odměna bude stanovena podle zákona č. 614/2006 Sb přílohy č. 
1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. 
 
ad 6) Usnesení z 10. zasedání ZO Doubice, konaného dne 21. Ledna 2008 
 
ZO schvaluje zapisovatelku slečnu Janu Bošinovou 
ZO schvaluje ověřovatelé zápisu pana Miloslava Čapka a pana Karla Rezka. Pan Rezek se zdržel 
hlasování. 
ZO schválilo změnu programu. Pan Schulz se zdržel hlasování. 
ZO schvaluje účast obce na dotačním projektu „Obnova Horního rybníka v obci Doubice za účelem 
zvýšení retenční schopnosti krajiny“ 
ZO schvaluje pověření pana starosty obce Martina Schulze jednáním se SFŽP v rámci projektu „Obnova 
Horního rybníka v obci Doubice za účelem zvýšení retenční schopnosti krajiny“ 
ZO schvaluje vydání čestného prohlášení o zajištění vlastního zdroje financování na účasti dotačního 
projektu „Obnova Horního rybníka v obci Doubice za účelem zvýšení retenční schopnosti krajiny“ 
ZO schvaluje a přijímá výpověď paní Pavlíny Čapkové k uzavření obecního obchodu dohodou k 
31.1.2008 
ZO schvaluje změnu neuvolněného starosty na uvolněného starostu s měsíční odměnou dle zákona č. 
614/2006 Sb příloha č. 1 nařízení vlády č. 37/2003Sb. a to od 1. února 2008. Pan Schulz se zdržel 
hlasování. 
 
Usnesení bylo schváleno jednomyslně všemi přítomnými členy ZO 
 
 

ad 7) závěr 
 
 

- pan Schulz ukončil zasedání ZO v 18:02 

- příští zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 25. února 2008 od 17:00 v budově OÚ. 

  
 
 

 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
 
Miloslav Čapek       Martin Schulz 

            starosta obce 
 
Karel Rezek 
 
 
V Doubici 23. ledna 2008                 Zapsala: Jana Bošinová                  


