
 
Zápis ze 19. zasedání zastupitelstva obce Doubice, 

  
konaného dne 28. května 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) Změna ÚP – Info o průběhu změny č. 1 a 2 
4) Vzhled obce  
5) Oprava 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 16:05, přivítal přítomné členy ZO a hosty; konstatoval, že se 
zastupitelstvo obce sešlo v usnášeníschopném počtu. Navrhl jako zapisovatelku paní Faixovou – 
schváleno všemi přítomnými členy ZO.  
ZO schválilo ověřovateli zápisu pány Ing. Jana Drozda a Jaroslava Navaru – schváleno všemi 
přítomnými členy ZO. 
Pan Schulz přednesl návrh programu schůze- schválen jednomyslně. 

 
ad 2) kontrola plnění usnesení ZO 
 
Nebyla žádná usnesení ZO k plnění. Pan Schulz informoval ZO o průběhu závěrečného auditu 
hospodaření obce za rok 2011, který skončil s výsledkem bez závad a připomínek. Pan Schulz poděkoval 
ZO za jejich dobrou práci, a jmenovitě vyzdvihl činnost paní Faixové (účetní), pana Molčana (předseda 
Finančního výboru) a pana Čapka (předseda Kontrolního výboru). 
 
Ad 3) Změna ÚP – Inko o průběhu změn č.1ač. 2 
 
Pan Schulz informoval ZO o tom, že na změně č. 1 Územního plánu obce Doubice nebyly dosud 
provedeny žádné práce od zhotovitele. Údajně poslali někdy v květnu smlouvu o provedení práce, ta však 
na obecní úřad jaksi nedorazila. Po urgenci byla smlouva doručena, ZO jí projednalo a schválilo 
podepsání smlouvy na vyhotovení Změny č. 1 ÚP obce Doubice ve výši 64.800,- Kč – jednomyslně 
 
 

Ad 4) Vzhled obce 
 
Pan Jemelka informoval ZO o zdárném průběhu sanačních prací na obecním pozemku nad nemovitostí 
paní Nacházelové. Bylo dokončeno odtěžení nestabilní skály a půdy. V nejbližší době bude dokončena 
stavba opěrné zdi. 
ZO jednalo a schválilo finanční prostředky na dokončovací práce v souvislosti se zvelebováním centra 
obce ve výši 100.000,- Kč. - jednomyslně 
Půjde o položení zahradních dlaždic v úsecích spojujících jednotlivé vstupy do „parčíku“. Tato úprava by 
měla zajistit průchod „parčíkem“ po zpevněném chodníčku, najmě pro osoby obsluhující dětské kočárky. 
O kalkulaci nákladů byl požádán pan stavitel Kratina. 
 



 
 
Ad 5) oprava místní komunikace 
 
Jak již bylo řečeno na minulém řádném zasedání ZO, oprava místní komunikace p.č. 2151 byla 
dokončena a nyní i zaplacena. Firma DOKOM FINAL provede po zimní sezóně prohlídku krajnic a 
v případě, že by neměly „přežít“ toto pro ně drsné období, navrhne další postup. 
 
 
Ad 6) došlá pošta a podání občanů 
 
ZO jednalo o prvních poznatcích z provozování IB Zadní Doubice (někdejší bouda celníků). Je třeba 
dořešit problematiku umístění (nejspíš mobilního) WC a prohloubit spolupráci se Správou NPČŠ – 
komunikace se strážci parku, jaký druh WC tam umístit, dodání laviček, označení stánku a jeho 
propagace v rámci Parku, apod. 
ZO projednalo a schválilo prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt o jeden rok – jednomyslně. 
ZO projednalo a vzhledem ke svízelné situaci tohoto veřejně prospěšného zařízení také schválilo 
příspěvek na provoz K-centra v Rumburku ve výši 5.000,- Kč – jednomyslně. 
ZO schválilo přijetí sponzorských darů od pánů Navary a Schulze, oba 5.500,- Kč, celkem 11.000,- Kč – 
4 hlasy, pánové Navara a Schulz se zdrželi. 
ZO schválilo poskytnutí příspěvku Spolku přátel Doubice na organizaci tradičních koloběžkových závodů 
ve výši 2.000,- Kč – jednomyslně. 
 
 
 
Ad 7) různé 
 
Pan Schulz informoval ZO o blížící se rozpočtové katastrofě. Vláda ČR nejnověji schválila opět nové 
„rozpočtové určení daní“ – RUD. Česky řečeno jde o státní příspěvek do rozpočtu obce. Tato 
problematika je dlouhodobá, svízelná a schůdné řešení pro obec Doubice, zdá se, opět zanikne. RUD bylo 
před několika lety upraveno a – stručně řečeno – prospěch z té změny měly malé obce s velkým 
katastrálním územím, tedy také naše obec. Tato výhoda z nového návrhu zmizí. Podle vládní předlohy si 
polepší všechny obce kromě Doubice (a jí podobných), pohorší si velká města (Praha, Brno, Ostrava a 
Plzeň). Doubice by tak měla – v případě schválení této nové změny - přijít o cca 550.000,- Kč. Pan 
Schulz proto požádal zastupitele, aby se zamysleli nad možnostmi, kterak tento výpadek příspěvku od 
státu nahradit. Jako jedno z řešení se nabízí zvýšení položky, která plyne do obecní kasy přímo od 
obyvatel a také od (většiny) zde trvale nebydlících sousedů, čili daně z nemovitostí.  
 
Ad 8) usnesení 
 
ZO schválilo: 
 

1) zapisovatelkou paní Janu Faixovou – všemi hlasy přítomných zastupitelů 
2) ověřovatele zápisu pány Ing. Jana Drozda a Jaroslava Navaru – všemi hlasy přítomných 

zastupitelů 
3) program 19. zasedání ZO – všemi hlasy přítomných zastupitelů 
4) podepsání smlouvy na vyhotovení Změny č. 1 ÚP obce Doubice ve výši 64.800,- Kč – všemi 

hlasy přítomných zastupitelů 
5) finanční prostředky na dokončovací práce v souvislosti se zvelebováním centra obce ve výši 

100.000,- Kč. - všemi hlasy přítomných zastupitelů 
6) prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt o jeden rok – všemi hlasy přítomných zastupitelů 
7) příspěvek na provoz K-centra v Rumburku ve výši 5.000,- Kč – všemi hlasy přítomných 

zastupitelů 
8) přijetí sponzorských darů od pánů Navary a Schulze, oba 5.500,- Kč,celkem 11.000,- Kč – 4 

hlasy, pánové Navara a Schulz se zdrželi. 
9) poskytnutí příspěvku Spolku přátel Doubice na organizaci tradičních koloběžkových závodů ve 

výši 2.000,- Kč – všemi hlasy přítomných zastupitelů 



10)  usnesení – všemi hlasy přítomných zastupitelů 

 
Ad 9) závěr 

- příští zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 25. června 2012 od 16:00 v budově OÚ. 
 

- pan Schulz poděkoval všem přítomným za účast a poté ukončil zasedání ZO v 18:13 

 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
Ing. Jan Drozd                              Martin Schulz 

                        starosta obce 
 
 
Jaroslav Navara 
 
 
V Doubici 5. 6. 2012                                              Zapsala: Jana Faixová 


