
 
Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Doubice, 

  
konaného dne 26. března 2012 v úřadovně obecního úřadu 

 
 
Přítomní:  dle prezenční listiny přítomno: 6 (84%), pan Molčan omluven 
 

Program: 
 

1) Zahájení a návrh programu   
2) Kontrola plnění usnesení ZO 
3) Rozpočtová změna 
4) Vzhled obce  
5) Plán oprav místních komunikací  
6) Došlá pošta a podání občanů  
7) Různé  
8) Usnesení 
9) Závěr 

 
 
ad 1) Zahájení a návrh programu      
 
Pan Schulz otevřel zasedání ZO v 16:06, přivítal přítomné členy ZO, konstatoval, že se zastupitelstvo 
obce sešlo i přes omluvenou neúčast pana Molčana v usnášeníschopném počtu. Navrhl jako zapisovatele 
paní Faixovou – schváleno všemi přítomnými členy ZO.  

ZO schválilo ověřovateli zápisu paní Marcelu Beckelovou a pana Miloslava Čapka – schváleno 
všemi přítomnými členy ZO. 
Pan Schulz přednesl návrh programu schůze, do něhož byl zařazen bod 3) – I. rozpočtová změna pro 

rok 2012 - schválen všemi přítomnými zastupiteli. 
 
ad 2) kontrola plnění usnesení ZO 
 
Nebyla žádná usnesení ZO k plnění. Pan Schulz informoval ZO o jednání s ředitelem Správy Národního 
parku České Švýcarsko ohledně možnosti obnovení smlouvy o spolupráci. Jedná se o „druhý pokus“, jak 
nějakým pro obě zúčastněné strany přijatelným způsobem zprovoznit tzv. „Informační bod Zadní 
Doubice“. V loňské sezóně se sice podařilo opravit někdejší „celnici“ v Zadní Doubici, ale samotný 
provoz Informačního bodu se nepodařilo zajistit, a to vinou spíše „vyšší moci“ (rodinné důvody nájemce), 
než Obce Doubice či samotného provozovatele.  
 
Ad 3) I. Rozpočtová změna pro rok 2012 
 
ZO projednalo 1. rozpočtovou změnu v příjmech i ve výdajích o 60 100 Kč z důvodu přijetí příspěvku na 
výkon státní správy v působnosti obcí od Krajského úřadu Ústeckého kraje – schváleno všemi 

přítomnými zastupiteli. 
 

Ad 4) vzhled obce 
 
Pan Jemelka informoval ZO o současném stavu projektu tzv. „Biocentra Doubice“. Jako již mnohokrát 
v minulosti nastala situace, že sice je připravena projektová dokumentace, ale samotné provedení projektu 
se zaseklo kdesi v hlubinách Lesů ČR. Před cca čtyřmi lety obdržela Obec Doubice rámcový souhlas 
příslušného správce Lesů ČR k provedení úpravy centra obec (část pozemků je ve vlastnictví Lesů ČR, 
obec je smí udržovat…), avšak nyní probíhá nové hodnocení toho, zda by bylo možné uskutečnit alespoň 
torzo původního záměru, na němž by se dotačně (řádově nižší částkou než před lety) podílely právě Lesy 



ČR. Až bude znám výsledek nového hodnocení předchozího hodnocení, je ZO připraveno situaci 
operativně řešit tak, aby předchozí snaha o zvelebení centra obce nepřišla nazmar. 
 
ZO jednalo také o stavu obecního pozemku p.č. 419/2. V katastru je tento pozemek veden jako trvalý 
travní porost, což je jen ta lepší polovina skutečnosti. Tento trvalý travní porost totiž spočívá na 
pískovcovém podloží, které se v posledních letech, především díky opakujícím se přívalovým lijákům, 
dalo do pohybu. V minulosti již obec nechala odvést zeminu, která se z tohoto pozemku svalila k domu 
č.p. 198. Obec Doubice obdržela nabídku od firmy „Kamenictví, zednictví, Josef Novotný“, která provádí 
podobný druh prací v Národním parku ČŠ k provizornímu zabezpečení pozemku proti sesuvu. Náklady 
by činily cca 145.000,- Kč. Možnosti této provizorní sanace budou projednány s majitelkou rekreační 
nemovitosti s tím, že jsme připraveni se finančně na tomto podílet – schváleno všemi hlasy přítomných 
zastupitelů. 
 
 
 
Ad 5) plán oprav místních komunikací – oprava komunikace p.č. 2051 (od OÚ k lesu) 
 
Vzhledem k předchozím zkušenostem s minulými nabídkami, jakož i s přihlédnutím k tomu, že se 
v průběhu roku nejspíš nezlevní náklady na plánovanou opravu ZO rozhodlo o přidělení zakázky na 
opravu místní komunikace p.č. 2151 firmě DOKOM FINAL s.r.o. Tato firma předložila cenovou nabídku 
srovnatelnou s pracemi v minulých dvou letech a v porovnání s tím, co nabízejí jiné firmy (např. SaM 
Děčín) a po zkušenostech s kvalitou, rychlostí prací a poskytovanou zárukou, ZO pověřilo pana Schulze 
uzavřením smlouvy právě s firmou DOKOM FINAL. Náklady na opravu místní komunikace budou ve 
výši 526.479,60 Kč, včetně DPH – schváleno pěti zastupiteli, pan Schulz se zdržel. Práce na opravě 
komunikace proběhnou na začátku dubna. 
 
 
Ad 6) došlá pošta a podání občanů 
 
ZO jednalo o žádosti pana Míška o odprodej místních komunikací p.č. 2147 a p.č. 2148. Jde o záležitost 
dosti svízelnou, neboť místní komunikace (včetně těch „nepoužívaných“) obec běžně neprodává. Navíc, 
situace komunikace p.č. 2147, jak je zanesena v katastru, neodpovídá realitě – místo části komunikace je 
u nemovitosti č.p. 43 vytvořena jakási předzahrádka. Bude tedy nutné nejprve vyjasnit majetkové poměry 
a poté se tím ZO bude dále zabývat. 
 
Ad 7) různé 
 
Pan Schulz požádal zastupitele, aby se zamysleli nad tím, jak by obec mohla (měla) oslavit blížící se 20. 
výročí získání samostatnosti. V té souvislosti pan Schulz informoval ZO, že požádal pana Milana 
Hladkého o návrh grafického „sjednocení“ materiálů, které by se mohly k tomuto výročí použít. 
 
Pan Schulz informoval ZO o tom, že v místě zastávky autobusu u horní fabriky (konečná) budou 
umístěny další kontejnery na tříděný odpad (plasty, papír). 
 
O Velikonocích budou před úřadem přistaveny oblíbené kontejnery na velkoobjemový odpad. O týden 
později pak kontejnery na nebezpečný odpad. 
 
Pan Ing. Drozd informoval ZO, že Změna územního plánu Obce Doubice č. 1 je nyní v péči projektanta. 
 
Ad 8) usnesení 
 
ZO schválilo: 
 

1) zapisovatelkou paní Janu Faixovou – všemi hlasy přítomných zastupitelů 
 

2) ověřovatele zápisu paní Marcelu Beckelovou a pana Miloslava Čapka – všemi hlasy přítomných 

zastupitelů 



 
3) program (se změnou) 16. zasedání ZO – všemi hlasy přítomných zastupitelů 
4) 1. rozpočtovou změnu v příjmech i ve výdajích o 60 100 Kč - všemi hlasy přítomných 

zastupitelů 
5) vstoupení v jednání s majitelkou objektu č. e. 198 ohledně nebezpečného svahu nad ním, s tím, že 

je Obec Doubice připravena se finančně na tomto podílet – všemi hlasy přítomných zastupitelů 
6) ZO pověřilo pana Schulze uzavřením smlouvy právě s firmou DOKOM FINAL. Náklady na 

opravu místní komunikace budou ve výši 526.479,60 Kč, včetně DPH – schváleno pěti 

zastupiteli, pan Schulz se zdržel.  
7) Usnesení – všemi hlasy přítomných zastupitelů 

 
 
Ad 8) Závěr 

- příští zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 23. dubna 2012 od 16:00 v budově OÚ. 
 

- pan Schulz poděkoval všem přítomným za účast a poté ukončil zasedání ZO v 17:10 

 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
Marcela Beckelová                              Martin Schulz 

                        starosta obce 
 
 
Miloslav Čapek 
 
 
V Doubici 4. 4. 2012                                              Zapsala: Jana Faixová 


