
 
Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Doubice, 

  
konaného dne 28. listopadu 2011 v úřadovně obecního úřadu 

 
 
Přítomní:  dle prezenční listiny přítomno: 7 (100%)  
 
Program:  

1) zahájení a návrh programu   

2) kontrola plnění usnesení ZO 

3) III. rozpočtová změna pro rok 2011 

4) návrh rozpočtu pro rok 2012; inventarizace majetku 

5) došlá pošta a podání občanů 

6) různé  

7) usnesení 

8) závěr 
 
 

 
 

ad 1) Zahájení a návrh programu      
 
Pan Schulz zahájil zasedání ZO v 16:00, přivítal přítomné členy ZO i hosty, a konstatoval, že se 
zastupitelstvo obce v usnášeníschopném počtu.  
Navrhl jako zapisovatele paní Faixovou – schváleno všemi hlasy.  
Dále navrhl jako ověřovatele zápisu pány Miloslava Čapka a Filipa Molčana – 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 
bylo schváleno osazení nových dřevěných žaluzií do oken kostelní věže, je možné ohlásit, že se tak stalo. 
Zvon nyní zní jasným hlasem – teoreticky od devíti dopoledne do šesti zvečera – případné „mouchy“ (tzn. 
libovolný počet úderů v libovolnou hodinu) budou vychytány. 
 
ad 3) III. rozpočtová změna pro rok 2011 
 
Pan Schulz předal slovo předsedovi Finančního výboru panu Molčanovi, který ZO seznámil s obsahem 
III. rozpočtové změny, která se v příjmech i ve výdajích zvýší o 162 364,- Kč a Směrnici č. 1/2011 o 
inventarizaci majetku.  ZO projednalo a schválilo III. rozpočtovou změnu pro rok 2011 a směrnici č. 
1/2011 – schváleno všemi přítomnými zastupiteli 
 
Ad 4) návrh rozpočtu na rok 2012 
 
Zastupitelstvo obce pověřilo Finanční výbor vypracováním návrhu rozpočtu Obce Doubice na rok 2012 – 
přijato všemi přítomnými zastupiteli. 
Pan Schulz informoval ZO o tom, že jmenoval inventarizační komisi ve složení: předseda Miloslav 
Čapek, členové: Anna Šikýřová, Břetislav Jemelka. Tato komise vypracuje do konce ledna 2012 
inventarizaci majetku obce podle nových pravidel hospodaření obcí. 



 

 
Ad 5) došlá pošta a podání občanů 
 

Pan Schulz informoval ZO o žádosti nového majitele nemovitosti č. 128E o koupi přilehlého pozemku 
p.č. 1449. Před tím, než se bude ZO o tomto prodeji radit, je zapotřebí, aby se na územních dispozicích 
pozemku shodli oba současní uživatelé. 
 ZO jednalo o opakované žádosti o prodej pozemku p.č. 879/7, na kterém je ještě umístěn pozemek p.č. 
900 zatížený žalobou p. Kinského. Je nutné zjistit, zda i přes nabídku zájemců vytvořit na pozemku p.č. 
879/7 věcné břemeno chůze a jízdy pro pozemek p.č. 900, by se obec případně nedostala do nějakých 
právních potíží. 
 
 
Ad 6) různé 
 
Pan Faix se dotázal na stav jednání o snížení rychlosti v obci – pan Molčan přislíbil, že po jeho delší 
nepřítomnosti nyní briskně prověří, v jaké fázi je tato naše žádost na příslušných místech v Děčíně. 
ZO se též zabývalo stížnostmi na mizernou službu firmy Telefonica O2 v oblasti internetového připojení 
(týká se celé obce), které (když už rovnou nevypadavá) je nestabilní a kolísavé. V této souvislosti pan 
Schulz oznámil ZO, že vzhledem k praktické nefunkčnosti ADSL připojení od firmy Telefonica O2 na 
úřadě, požádal firmu Vybezek.net, aby pro úřad zřídila wi-fi připojení, které zajistí elektronickou 
funkčnost OÚ. 
 
 
Ad 7) usnesení 
 
1) zapisovatele paní Faixovou – schváleno všemi hlasy. 
2) ověřovatele zápisu pány Miloslava Čapka a Filipa Molčana – schváleno všemi přítomnými   
    zastupiteli 
3) programu schůze  - schválen všemi přítomnými zastupiteli. 
4) III. rozpočtovou změnu pro rok 2011 v příjmech i výdajích o 162 364,- Kč – schváleno všemi  
    přítomnými zastupiteli 
5)směrnici č 1/2011 o inventarizaci majetku – schváleno všemi hlasy přítomných 
6) ZO pověřilo FV přípravou Návrhu rozpočtu pro rok 2012 – schváleno všemi hlasy přítomných 
7) Usnesení – schváleno všemi hlasy přítomných 
 
 
 
 
 
 
 
Ad 8) závěr 

- pan Schulz poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání ZO v 16:52 

- příští zasedání zastupitelstva obce se koná 19. prosince 2011 od 16:00 v budově OÚ. 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Miloslav Čapek      Martin Schulz 

    starosta obce 
Filip Molčan 
 
 
V Doubici 2. listopadu 2011                        Zapsala: Jana Faixová 


