Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 15. prosince 2008 v úřadovně obecního úřadu

Přítomní:

dle prezenční listiny přítomno: 7 (100 %)

Program:
1) Zahájení a návrh programu
2) Kontrola plnění usnesení ZO
3) 3. rozpočtová změna pro rok 2008 + návrh rozpočtu na rok 2009
4) Směrnice obce k záležitostem Územního plánu
5) 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 16:01, přivítal přítomné členy ZO, konstatoval, že se zastupitelstvo
obce sešlo v usnášeníschopném počtu a navrhl jako zapisovatelku jednání slečnu Bošinovou – schváleno
všemi přítomnými členy ZO.
Dále ZO schválilo ověřovateli zápisu pány Karla Rezka a Miloslava Čapka, schváleno pěti hlasy
přítomných zastupitelů, pánové Rezek a Čapek se zdrželi.
Pan Schulz přednesl návrh programu schůze, schválen všemi přítomnými zastupiteli.
ad 2) Kontrola plnění usnesení ZO
Pan Schulz konstatoval, že úkoly, které minulé ZO uložilo, byly splněny. Jednání s firmou Ing. Zbyněk
Hýzler v otázce uzavření smlouvy o provedení díla „Obnova Horního rybníka“ bylo nutné upravit
vzhledem k postupu Státního fondu pro životní prostředí, který (značně netradičně) vyžaduje podpis
smlouvy o dílo před podpisem smlouvy o dotaci.
ad 3) III. rozpočtová změna pro rok 2008 a Rozpočet na rok 2009
Pan Schulz informoval ZO o tom, že obdržel ke dni 15.12. 2008 rezignaci paní Aleny Jašíčkové na funkci
předsedkyně Finančního výboru.
ZO Doubice projednalo návrh na III. rozpočtovou změnu pro rok 2008.
ZO schválilo III. rozpočtovou změnu pro rok 2008 všemi hlasy přítomných zastupitelů.
ZO Doubice projednalo a schválilo návrh rozpočtu na rok 2009 – všemi hlasy přítomných zastupitelů.
Ad 4) Směrnice obce k záležitostem Územního plánu
Ing. Bubík seznámil ZO, s výsledky obšírného jednání Výboru pro územní plán, stavby a životní
prostředí, který se zabýval důsledky schválení Územního plánu. Jde především o poskytování informací o
Územním plánu, dále o stanovení postupu při prodeji obecních pozemků zájemcům o stavbu domů, jakož

i o postup při prodeji obecních pozemků, které jsou v současné době pronajaty. Zastupitelé obdrželi
závěry z jednání „stavebního“ výboru k domácímu studiu s tím, že o podobě směrnic, týkajících se
zacházení s pozemky bude jednat lednové zasedání ZO.
Ad 5) Vzhled obce – Horní rybník a Biocentrum Doubice
Pan Schulz informoval ZO o tom, že po jednání na SFŽP bude nucen obrátit sled událostí a podepsat
smlouvu o dílo na projekt „Obnova Horního rybníku v obci Doubice za účelem zvýšení retenční
schopnosti krajiny“ před tím, než dorazí smlouva o dotaci.
Pan Jemelka seznámil ZO s plánem prací na úpravě centra obce („Biocentrum Doubice“), kde byla
zahájena první etapa vyčišťovacích činností.

ad 6) Došlá pošta a podání občanů
Pan Schulz informoval ZO o dvou žádostech o odprodej obecních pozemků zájemcům o stavbu domů.
Žadatelé budou vyrozuměni o tom, že o jejich žádostech bude s největší pravděpodobností jednat lednové
zasedání ZO.
ad 7) Různé
Pan Schulz informoval ZO o tom, že „půlnoční“ mše proběhne 24.12. 2008 v 21 hodin v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Doubici.
Vánoční koncert Vilemovského sboru se bude konat 28.12. 2008 od 15 hodin tamtéž.
ad 8) Usnesení
ZO schválilo:
Janu Bošinovou jako zapisovatelku zápisu (jednohlasně)
ověřovatele zápisu pány Rezka a Čapka (jednohlasně; pánové Rezek a Čapek se zdrželi hlasování)
program ZO (jednomyslně)
III. rozpočtovou změnu pro rok 2008 (jednohlasně)
rozpočet na rok 2009 (jednomyslně)
usnesení (jednomyslně)
ad 9) závěr
-

pan Schulz poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání ZO v 17:32.
příští zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 26. ledna 2009 od 16:00 v budově OÚ.

Ověřovatelé zápisu:
Karel Rezek

Břetislav Jemelka
místostarosta obce

Miloslav Čapek
V Doubici 22. prosince 2008

Zapsala: Jana Bošinová

