
 
Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Doubice, 

  
konaného dne 27. října 2008 v úřadovně obecního úřadu 

 
 
 

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

 
Program: 

 
 
1) Zahájení a návrh programu  
2) Kontrola plnění usnesení ZO 
3) Územní plán  
4) 2. rozpočtová změna pro rok 2008 
5) Vzhled obce – Horní rybník 
6) Došlá pošta a podání občanů  
7) Různé  
8) Usnesení        
 9) Závěr  
 
 

ad 1) Zahájení a návrh programu      
 
Pan Schulz zahájil zasedání ZO v 16:00, přivítal přítomné členy ZO a konstatoval, ţe přes nepřítomnost 
paní Jašíčkové (řádně omluvena) , se zastupitelstvo obce sešlo v usnášeníschopném počtu. Pan Schulz 
navrhl jako zapisovatelku jednání slečnu Bošinovou – schváleno všemi přítomnými členy ZO.  

Dále ZO schválilo ověřovateli zápisu pana Miloslava Čapka a pana Karla Rezka. Schváleno čtyřmi 

hlasy přítomných zastupitelů, pánové Čapek a Rezek se zdrželi.  
Pan Schulz přednesl návrh na pořadí bodů programu schůze, schváleno všemi přítomnými zastupiteli. 

 
ad 2) Kontrola plnění usnesení ZO 

 
Pan Schulz konstatoval, ţe úkoly, které minulé ZO uloţilo, byly splněny v tom smyslu, ţe finanční výbor 
zasedl a jednal o II. rozpočtové změně pro rok 2008 a zhotoviteli Územního plánu byly dány pokyny 
k vypracování čistopisu tohoto dokumentu. 
 

ad 3) Územní plán – schválení materiálů k vydání ÚP Doubice 
 
Pan ing. Bubík seznámil ZO s tím, ţe od paní Kohoutkové, která je zástupcem zadavatele Územního 
plánu přišly dokumenty, potřebné k jeho schválení. Šlo jednak  o „Opatření obecné povahy č. 1/2008 – 
Územní plán Doubice“ a také o „Oznámení veřejnou vyhláškou“, kterou ZO Doubice vydává opatřením 
obecné povahy Územní plán Doubice. Platnost Územního plánu nastává dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, 
jeho účinnost nastává patnáct dní po vyvěšení veřejné vyhlášky.  
Ing. Bubík konstatoval, ţe ZO v průběhu roku projednalo a schválilo všechny zákonné náleţitosti nutné 
k tvorbě a přijetí ÚP Doubice. 
ZO Doubice schválilo „Opatření obecné povahy č. 1/2008“ – všemi hlasy přítomných. 
ZO Doubice schválilo „Oznámení veřejnou vyhláškou“ o vydání Opatření obecné povahy č. 1/2008 – 

všemi hlasy přítomných. 
Pan Schulz poděkoval všem, kteří se kdy tvorby ÚP Doubice zúčastnili, za jejich podíl na vzniku tohoto 
dlouho očekávaného a v bolestech tvořeného dokumentu. 

 
Ad 4) II. rozpočtová změna 



 
ZO Doubice po dlouhé diskusi, která se týkala obsahu pojmu „rozpočtová změna“, tedy procesu 
závisejícího na neustálé a mnoha faktory ovlivňované tvorbě rozpočtu obce v průběhu celého roku, II. 
rozpočtovou změnu neprojednalo. 
 
Ad 5)  Vzhled obce – Horní rybník a Biocentrum Doubice 

      
Pan Schulz informoval ZO o výsledcích jednání komise, která vybírala v reţimu zadávání veřejných 
zakázek menšího rozsahu dodavatele projektu „Obnova Horního rybníku v obci Doubice za účelem 
zvýšení retenční schopnosti krajiny“. Komisí byla z pěti zúčastněných firem, po vyřazení dvou uchazečů 
z důvodů nesplnění zadávacích podmínek, vybrána firma „Ing. Zbyněk Hýzler“. 
Jedna ze zúčastněných firem podala proti výsledkům jednání komise odvolání, které však, vzhledem 
k tomu, ţe šlo výběrové řízení v reţimu zakázek menšího rozsahu, Obecní úřad řešil jako stíţnost. 
 
ZO Doubice pověřilo starostu obce pan Schulze, aby uzavřel – po podepsání smlouvy o dotaci 
s Ministerstvem ţivotního prostředí – smlouvu o dílo. Schváleno pěti hlasy, pan Schulz se zdržel. 
 
Pan Jemelka informoval ZO o místním šetření, které proběhlo 21. září za účasti projektanta, zástupců 
Lesů ČR, odboru ţivotního prostředí Městského úřadu Rumburk, CHKO Luţické hory a obce v prostoru 
pod Velkým rybníkem, kde by mělo díky dotaci Lesů ČR vzniknout „Biocentrum Doubice“. V první fázi 
by se jednalo o vyčištění stávajícího koryta potoka, v další pak o vybudování cestiček, tůněk, naučné 
stezky a vysázení nových dřevin, čili o celkovou úpravu prostoru do podoby oddychového parčíku uvnitř 
obce. 

 
ad 6) Došlá pošta a podání občanů 
 
Pan Schulz uvedl, ţe z Ministerstva ţivotního prostředí dorazil dopis, ve kterém se píše (kromě jiného): 
„Ministerstvo ţivotního prostředí poskytne i v letošním roce Vaší obci finanční částku (…) jako 
kompenzaci ztráty na daních z lesů, nacházejících se na vašem katastru v obvodu NP České Švýcarsko. 
Obec Doubice by tak, podle tabulky, měla získat necelých padesát tisíc korun. Pan Schulz sdělil, ţe se 
bude zajímat o písmenko „i“ v tomto dopise, neboť podobná kompenzace obci Doubice v minulých letech 
nebyla vyplácena. 
 
ad 7) Různé 
 
Pan Schulz poţádal ZO o úpravu finanční odměny neuvolněnému místostarostovi pan Břetislavu 
Jemelkovi podle vyhlášky č. 79/2008 Sb. na 7.220,- Kč. Schváleno pěti hlasy, pan Jemelka se zdržel. 

 
Pan Schulz informoval také o tom, ţe na obec dorazily nové „staré“ pohlednice obce Doubice. Jsou na 
Obecním úřadu k dostání jak ve formě balíčku (60,- Kč), tak jednotlivě (6,- Kč). 
 
ad 8) Usnesení 

 
ZO schválilo: 
č.1) zapisovatelku Janu Bošinovou – všemi hlasy přítomných 
č. 2) ověřovatele zápisu pana Rezka s panem Čapkem – schváleno 4 hlasy, pan Rezek i pan Čapek se 
zdrţeli hlasování 
č. 3) program – všemi hlasy přítomných 
č. 4) ZO Doubice schválilo „Opatření obecné povahy č. 1/2008“ – všemi hlasy přítomných. 
č. 5) ZO Doubice schválilo „Oznámení veřejnou vyhláškou“ o vydání Opatření obecné povahy č. 1/2008 
– všemi hlasy přítomných. 
č. 6) Pověření starosty Martina Schulze k projednání podmínek smlouvy s Ing. Hýzlerem - po obdrţení 
smlouvy s MŢP –  schváleno pěti hlasy, pan Schulz se zdrţel hlasování 
č. 7) panu místostarostovi Břetislavu Jemelkovi zvýšení odměny dle zákona 79/2008 Sb. Na částku  
7. 200Kč –  schváleno pěti hlasy, pan Jemelka se zdrţel hlasování 
 
 



 

ad 9) závěr 

 
 

- pan Schulz poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání ZO v 17:18. 

- příští zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 24. listopadu 2008 od 16:00 v budově OÚ. 
  

 
 
 

 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
Miloslav Čapek        Martin Schulz 

                        starosta obce 
 
Karel Rezek 
 
 
V Doubici 3. listopadu  2008                 Zapsala: Jana Bošinová 


