
 
Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Doubice, 

  
konaného dne 25. března 2008 v úřadovně obecního úřadu 

 
 
Přítomní:  dle prezenční listiny přítomno: 6 (86 %), paní Alena Jašíčková omluvena  

 
Program: 

 
  
 1) Zahájení a návrh programu  
 2) Vzhled obce – plán obnovy, stavební výbor  
 3) Obecní kronika  
 4) Územní plán – informace o stavu prací 
 5) Došlá pošta a podání občanů 
 6) Různé  
 7) Usnesení  

8) Závěr                         
 

 
 

ad 1)        
 
Pan Schulz zahájil zasedání ZO v 17:03, přivítal přítomné členy ZO a hosty. Konstatoval, že 
zastupitelstvo obce se sešlo v usnášeníschopném stavu.  Paní Jašíčková byla řádně omluvena. 
Pan Schulz navrhl zapisovatelkou jednání slečnu Janu Bošinovou – schváleno všemi přítomnými členy 

ZO.  

Dále ZO schválilo ověřovateli zápisu paní Marcelu Beckelovou a pana Miloslava Čapka. Schváleno 
čtyřmi zastupiteli – paní Beckelová a pan Čapek se zdrželi.  
Pan Schulz přednesl program schůze, který byl schválen všemi přítomnými zastupiteli. 

 
 

ad 2) Vzhled obce – plán obnovy, stavební výbor 
 

Pan Schulz seznámil zastupitelem s návrhem na úpravu některých objektů ve správě obce, a to z důvodů 
zlepšení celkového vzhledu obce Doubice. Jedná se o výměnu železného zábradlí u Velkého rybníka za 
zábradlí dřevěné a také o opravu, resp. vyhotovení nových autobusových zastávek. Tyto návrhy už 
předjednal na svém zasedání stavební výbor obce 10. března 2008 a doporučil je k realizaci. Pan Schulz 
dodal, že jde především o to, aby i obec svým způsobem přispěla k vylepšení vzhledu obce a připomněl, 
že vzhledem k současné finanční situaci si to obec v letošním roce může dovolit. Zastupitelstvo obce 
shlédlo podklady pro dodavatele připravené akademickým architektem panem Matyášem a souhlasilo, 
všemi hlasy přítomných zastupitelů, s oslovením místních podnikatelů z oboru pro předložení nabídek 
na a) obnovu autobusových zastávek v obci a za b) pro obnovu zábradlí u Velkého rybníka. Do příštího 
zasedání ZO by místní podnikatelé měli předložit své nabídky. 
 

ad 3) Obecní kronika  
 
Pan Schulz informoval ZO, že pan Pavel Nečásek, který se z pracovních důvodů nemohl tohoto zasedání 
zúčastnit, nijak netrvá na tom, aby byl nadále kronikářem obce. Pan Nečásek nabídl svou rezignaci na 
tuto funkci s tím, že zápis do kroniky za rok 2007 ještě vyhotoví. V tomto smyslu vybídl pan Schulz 
zastupitele a hosty, aby se podíleli na oslovení a případném výběru kronikáře obce. 
 
 
Ad 4)  Územní plán – stav prací 



 
Pan ing. Bubík informoval ZO o tom, že zhotovitel ÚP v současné době řeší jakési nesrovnalosti 
v údajích o provozních možnostech vodovodu v obci. Ing. Bubík se pokusí vyhledat potřebné doklady, 
jsou-li k dispozici, a předat je zhotoviteli ÚP. 
Ing. Bubík informoval ZO o zasedání výboru pro územní plán, stavby a životní prostředí, který se konal 
10. března 2008. Kromě bodů zmiňovaných v souvislosti s obnovou zábradlí a zastávek, projednal výbor 
žádost manželů Pitnerových o přístavbu objektu (výbor souhlasí za podmínky dodržení pokynů CHKO 
Lužické hory). ZO schválilo pěti hlasy (pan Rezek se zdržel), že obec nemá námitek proti této 

přístavbě za podmínek stanovených CHKO Lužické hory. 
 

Ad 5) Došlá pošta a podání občanů 
 
Pan Schulz seznámil ZO s projektem Úřadu pro jadernou energii, který doporučuje provést v obci, na 
případné žádosti jednotlivých majitelů nemovitostí, měření radonového záření v objektech. Informace o 
projektu budou k dispozici na Obecním úřadě a na internetových stránkách obce. 
Pan Schulz požádal ZO, aby souhlasilo se zařazením obce Doubice do území působnosti MAS 
Šluknovsko (program Strategie MAS pro období 2007-2013 je k nahlédnutí na Obecním úřadě), a aby jej 
pověřilo zastupováním obce na jednáních MAS Šluknovsko. ZO schválilo pěti hlasy, pan Schulz se 

zdržel.  
Pan Schulz požádal ZO o schválení sponzorského příspěvku pro pořadatele letošního ročníku  „Tour de 
Feminin“ ve výší 1200,- Kč. ZO schválilo všemi hlasy přítomných zastupitelů. 
Pan Schulz informoval ZO o tom, že obec Doubice se opět probojovala do finále soutěže „Skleněná 
popelnice“ za rok 2007. Výsledky soutěže budou vyhlášeny 11. dubna 2008 v Ústí nad Labem. 
 
 
 

ad 6) různé 
 
Pan Schulz vyzval ZO, aby požádalo finanční výbor o přípravu první rozpočtové změny pro rok 2008, do 
příštího zasedání ZO – schváleno všemi hlasy přítomných zastupitelů. 
Pan Čapek informoval ZO o jednání kontrolního výboru, které shledalo, že všechna usnesení jsou 
průběžně plněna. 
 
 
  
 
 

ad 7) usnesení 
 

ZO obce schválilo zapisovatelku slečnu Janu Bošinovou všemi hlasy ZO 
ZO obce schválilo ověřovatele zápisu paní Beckelovou a pana Čapka, paní Beckelová a pan Čapek 
se zdrželi hlasování 

ZO obce schválilo program zasedání - jednomyslně 
ZO obce schválilo souhlas s oslovením místních podnikatelů z oboru s výstavbou za A) 
autobusových zastávek a za B) zábradlí kolem rybníka - jednomyslně 

ZO schválilo, že na základě stanoviska CHKO povolení přístavby u manželů Pitnerových „chata 
Hubertus“ – pan Rezek se zdržel hlasování 

ZO schválilo souhlas s peticí o odpadu na MAS Šluknovsko – jednomyslně 
ZO souhlasí s poskytnutím sponzorského daru 1 200,- Kč klubu cyklistiky Krásná Lípa na zajištění 
24. ročníku cyklistického závodu „Tour de Feminin“ – jednomyslně 

ZO schválilo začlenění obce do územní působnosti MAS Šluknovsko a zplnomocňuje pana starostu 
Martina Schulze k zastoupení obce v MAS Šluknovsko. Pan Schulz se zdržel hlasování 
ZO schválilo, že finanční výbor vypracuje do příštího ZO 1. rozpočtovou změnu - jednomyslně 

 
ZO bere na vědomí: 
 



Místní podnikatelé dají své nabídky na zábradlí u rybníka do příštího ZO 
Ing. Nečásek nic nenamítá ke svému ukončení ve funkci kronikáře 

 
 

 
ad 8)   závěr 
 

 

- pan Schulz ukončil zasedání ZO v 18:23 

- příští zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 28. dubna 2008 od 17:00 v budově OÚ. 

  
 

 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
 
Marcela Beckelová       Martin Schulz 

            starosta obce 
 
Miloslav Čapek 
 
 
V Doubici 1. dubna 2008                 Zapsala: Jana Bošinová                  


