
 
Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Doubice, 

  
konaného dne 24. října 2011 v úřadovně obecního úřadu 

 
 
Přítomní:  dle prezenční listiny přítomno: 5 (71%), paní Beckelová a pan Molčan omluveni 
 
Program:  

1) zahájení a návrh programu   

2) kontrola plnění usnesení ZO 

3) informace o situaci na Šluknovsku (jednání s pol. prezidentem, konference 
v Ústí) 

4) došlá pošta a podání občanů 

5) různé  

6) usnesení 

7) závěr 
 
 

 
 

ad 1) Zahájení a návrh programu      
 
Pan Schulz zahájil zasedání ZO v 16:04, přivítal přítomné členy ZO i hosty, a konstatoval, že se 
zastupitelstvo obce sešlo i přes omluvenou neúčast paní Beckelové a pana Molčana v usnášeníschopném 
počtu.  
Navrhl jako zapisovatele paní Faixovou – schváleno všemi hlasy.  
Dále navrhl jako ověřovatele zápisu pány Jana Drozda a Jaroslava Navaru – schváleno všemi 

přítomnými zastupiteli 
Pan Schulz přednesl návrh programu schůze  - schválen všemi přítomnými zastupiteli. 

 
ad 2) kontrola plnění usnesení ZO 
 
Pan Schulz v úvodu konstatoval, že nebyla usnesení k plnění, avšak vzhledem k tomu, že na minulém  ZO 
požádal v rámci svých pravomocí Komisi pro stavby, životní prostředí a územní plánování, aby zjistila 
možnosti případné žádosti o odstranění maringotek nad Sieberovými, které podle mnoha sousedů hyzdí 
svým „nepodstávkovým“ vzhledem tuto část obce, předal slovo předsedovi komise. Předseda komise Ing. 
Drozd poté seznámil ZO s výsledky svého pátrání: věc se má tak, že mnoho možností, jak žádat o 
odstranění maringotek není, a to především vzhledem k tomu, že se nejedná o stavbu, nýbrž o vozidlo. 
V této záležitosti se pan Drozd obrátí na Správu CHKO Lužické hory s žádostí o konzultaci problému. 
 
ad 3) informace o situaci na Šluknovsku 
 
Pan Schulz seznámil ZO se závěry jednání šluknovských starostek a starostů s policejním prezidentem 
panem Lessym. Pan policejní prezident projevil naprosté pochopení pro starosti starostů se současným 
děním na Šluknovsku a – ve zkratce – přislíbil nejen to, že se oproti dřívějším plánům nebudou snižovat 
stavy policistů na Děčínsku, potažmo na Šluknovsku, ale naopak přibude dalších 50 policistů Speciální 
pořádkové jednotky, která bude umístěna ve Varnsdorfu. Hlavní náplní činnosti těchto policistů bude 
hlídková služba, až podle okolností by pak policisté zasahovali jako „zásahová“ jednotka. Pan Schulz 
rovněž seznámilo ZO s náplní konference o návrzích zákonných opatření, jež do Parlamentu předkládá za 
Ústecký kraj paní hejtmanka Vaňhová. 
 



Ad 4) došlá pošta a podání občanů 
 
Nebyla a nebyla. 
 

 
Ad 5) různé 
 

ZO projednalo a schválilo proplacení faktury za stavbu dalšího herního prvku na obecní dětské hřiště a 
provedení revize ostatních prvků ve výši 24.656,- Kč – všemi hlasy přítomných. 
Pan Schulz požádal ZO, aby pověřilo Finanční výbor vypracováním 3. rozpočtové změny pro rok 2011, 
což ZO učinilo – všemi hlasy přítomných. 
ZO projednalo a schválilo pořízení dřevěných žaluzií do oken kostelní věže (jejich účelem bude chránit 
obsah věže a umožnit, aby se z ní do celé vesnice ozýval jasný hlas kostelního zvonu) za cca 45.000,- Kč 
– schváleno všemi přítomnými zastupiteli 
Pan Schulz a pan Jemelka informovali ZO o pokračujících pracích na dokumentaci projektu Biocentra, 
která má být dokončena někdy v polovině prosince 2011. 
Pan Schulz informoval ZO o úspěšném vystoupení v rámci konference o odpadech v Ústí nad Labem, kde 
přítomné seznámil s úspěšným doubickým systémem sběru komunálního odpadu. 
 
Ad 6) usnesení 
 
ZO schválilo: 
 
1) zapisovatelku jednání paní Faixovou – všemi hlasy přítomných zastupitelů. 
2) ověřovateli zápisu pány ing. Jana Drozda a Jaroslava Navaru – všemi hlasy přítomných zastupitelů. 
3) program 11. schůze ZO – všemi hlasy přítomnými zastupiteli. 
4) proplacení faktury za stavbu dalšího herního prvku na obecní dětské hřiště a provedení revize ostatních   
    prvků ve výši 24.656,- Kč – všemi hlasy přítomných 
5) vypracování 3. rozpočtové změny pro rok 2011 finančním výborem – všemi hlasy přítomných. 
6) pořízení dřevěných žaluzií do oken kostelní věže za cca 45.000,- Kč – schváleno všemi hlasy  

    přítomných. 
7) usnesení – schváleno všemi hlasy přítomných 
   
 
 
Ad 7) závěr 

- pan Schulz poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání ZO v 17:02 

- příští zasedání zastupitelstva obce se koná 28. listopadu 2011 od 16:00 v budově OÚ. 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Ing. Jan Drozd      Martin Schulz 

    starosta obce 
Jaroslav Navara 
 
 
V Doubici 2. listopadu 2011                        Zapsala: Jana Faixová 


