
 
Zápis ze 23. zasedání zastupitelstva obce Doubice, 

  
konaného dne 19. listopadu 2012 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 2012 
4) Vzhled obce 
5) Došlá pošta a podání občanů 
6) Různé 
7) Usnesení 
8) Závěr 

 
ad 1) Zahájení a návrh programu      
 
Pan Schulz otevřel zasedání ZO v 16:04, přivítal přítomné členy ZO a hosty; konstatoval, že se 
zastupitelstvo obce sešlo v plném a 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 dopise Ministerstva životního prostředí, 
jímž bylo potvrzeno, že obec Doubice obdržela kompenzační finanční prostředky za kus lesa v NPČS, na 
němž obec nemůže hospodařit. 
Pan Schulz též informoval ZO, že podepsal dodatek k smlouvě s firmou EkoServis Varnsdorf o zvýšení 
poplatků za odvoz odpadu o cca 3%. 
 
Ad 3) III. rozpočtová změna pro rok 2012 
 
Pan Molčan přednesl návrh na III. rozpočtovou změnu pro rok 2012 o 394.600,- Kč na straně příjmů i 
výdajů. 
Schváleno jednomyslně. 
 

Ad 4) vzhled obce 
 
Pan Schulz informoval ZO o provedení „záchranných“ prací na mostku k penzionu „U Matyáše“. Šlo o 
to, že z mostku odpadl kus betonu do koryta potoka a víry, které okolo něj vznikají při vyšším průtoku, 
podemílaly stěny koryta až pod vozovku. Vzhledem k tomu, že mostek je obecní, šly za obcí i náklady za 
opravu podemletého břehu. Práce provedla táž firma, která „zachraňovala“ padající stráň nad domem č.p. 
198, a to za 15.000,- Kč. 
Pan Jemelka přednesl dopis pana Ing. Hýzlera, který provedl šetření stavu hráze Velkého rybníka, jíž se 
účastnil též pan Ing. Tměj z Agroprojekce Litomyšl. Výsledek je tento: projekt na rekonstrukci rybníka, 
včetně opravy hráze, který má obec k dispozici je výborný, leč nepoužitelný. A to kvůli změně norem, 
k nimž došlo v roce 2010. (Pozn.: Obec průběžně nemá finanční prostředky ani na spoluúčast na případné 
dotaci). Nicméně, pro to, aby obec byla připravena na případnou dotaci (peníze se snad někdy někde 



nějak najdou) je nutné zadat vypracování nového projektu s použitím toho předchozího jako podkladu. 
Prostředky na vypracování nového projektu budou vyčleněny v rozpočtu pro rok 2013. 
ZO projednalo a schválilo zahájení procesu hledání zpracovatele projektu na opravu hráze (a případné 
rekonstrukce Velkého rybníka) – jednomyslně 
 
Ad 5) došlá pošta a podání občanů 
 
ZO projednalo a schválilo žádost paní V. o odkoupení pozemku č. 479 za 50,- Kč/m2 – všemi hlasy 

přítomných zastupitelů. 
 
Ad 6) různé 
 
Pan Schulz informoval ZO o tom, že za několik dnů proběhne jednání Rady NPČŠ, na kterém hodlá 
požádat o větší formální zapojení obcí, přiléhajících k NP ČŠ na jednáních, která se týkají případného 
podání žádosti NP ČŠ o zápis na seznam přírodních památek UNESCO. 
 
Pan Faix vznesl opakovaně dotaz ohledně hromad hlíny před pensionem Hubertus. Dostalo se mu 
opětovného ujištění, že hromady zmizí v přístupové cestičce k parčíku pod hrází jen, co budou příhodné 
povětrnostní i finanční podmínky. 
 
Ad 7) usnesení 
 
ZO schválilo: 
 

1) zapisovatelkou paní Janu Faixovou – všemi hlasy přítomných zastupitelů 
2) ověřovatele zápisu pány ing. Jana Drozda a Jaroslava Navaru – 6 hlasy přítomných zastupitelů, 

pan Drozd se zdržel 
3) návrh programu schůze - všemi hlasy přítomných zastupitelů 
4) III. rozpočtovou změnu pro rok 2012 ve výši 394.600,- Kč na straně příjmů i výdajů – všemi 

hlasy přítomných zastupitelů 
5) Zahájení procesu výběru zhotovitele projektové dokumentace na projekt opravy hráze Velkého 

rybníka – jednomyslně 
6) Prodej pozemku p.č. 479 paní V. za 50,- Kč/m2 - jednomyslně 
7) Usnesení – všemi hlasy přítomných zastupitelů 

 
ZO pověřilo: 
 

Finanční výbor ZO přípravou III. rozpočtové změny pro rok 2012 
 

Ad 8) závěr 

- příští zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 17. prosince 2012 od 16:00 v budově OÚ. 
 

- pan Schulz poděkoval všem přítomným za účast a poté ukončil zasedání ZO v 17:32 

 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
Ing. Jan Drozd                              Martin Schulz 

                        starosta obce 
 
 
Jaroslav Navara 
 
 
V Doubici 27. 11. 2012                                    Zapsala: Bc. Jana Faixová 


