
 
Zápis ze 24. zasedání zastupitelstva obce Doubice, 

  
konaného dne 17. prosince 2012 v úřadovně obecního úřadu 

 
 
Přítomní:  dle prezenční listiny přítomno: 5(70%), omluveni – p. Beckelová, p. Navara 
 

Program:  
 

1) Zahájení a návrh programu   
2) Kontrola plnění usnesení ZO  
3) IV. rozpočtová změna pro rok 2012 
4) Návrh rozpočtu obce Doubice na rok 2013 
5) Vzhled obce 
6) Došlá pošta a podání občanů 
7) Různé 
8) Usnesení 
9) Závěr 

 
ad 1) Zahájení a návrh programu      
 
Pan Schulz otevřel zasedání ZO v 16:10, 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 Miloslava Čapka – 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 jednání Rady NPČS, na němž se mimo 
jiného probíralo i větší zapojení místních samospráv do procesu případného zápisu NPČS na seznam 
přírodních památek UNESCO. 
 
Ad 3) IV. rozpočtová změna pro rok 2012 
 
Pan Molčan přednesl návrh na IV. rozpočtovou změnu pro rok 2012 o 158.060,- Kč na straně příjmů i 
výdajů. 
Schváleno jednomyslně. 
 

Ad 4) Návrh rozpočtu obce Doubice na rok 2013 
 
Pan Schulz informoval ZO o tom, že bohužel nastanou v roce 2013 jisté svízele s rozpočtem. Souvisí to 
s již probíraným snížením státního příspěvku do rozpočtu obce. Nejenom, že bude rozhodnutím 
Parlamentu umenšen vzhledem k novému tzv. „rozpočtovému určení daní“, ale pravděpodobně bude ještě 
negativně ovlivněn tím, jak úspěšný či spíše neúspěšný bude „stát“ při výběru daní v roce 2013. 
Pan Molčan poté předložil návrh vyrovnaného rozpočtu obce Doubice, který pracuje v příjmech i 
výdajích s částkou 2.156.000,- Kč – po diskusi schválen jednomyslně 
 
Ad 5) Vzhled obce 
 
Pan Ing. Drozd informoval ZO (a pana Faixe) o předpokládaném průběhu sanace severovýchodní části 
hráze Velkého rybníka. Po odeznění zimy tam bude provedeno provizorní zpevnění podle návrhu pana 
Ing. Hýzlera. 



 
Ad 6) došlá pošta a podněty občanů 
 
Pan K.R. informoval ZO o tom, že odstupuje od záměru zakoupit od obce pozemek p.č. 1159/5 (polovina 
tzv. Horního rybníka). Zároveň o tuto část (jakož i o zbývající polovinu, vlastněnou panem K.R.) projevil 
zájem občan M.K. Po diskusi ZO rozhodlo, že schvaluje prodej pozemku p.č. 1159/5 o výměře 3.203 m2 
(vodní plocha)  panu M.K. za stejných podmínek, které byly schváleny při předchozím jednání pro pana 
K.R. – čili zřízení věcného břemene ve prospěch zachování možnosti koupání v Horním rybníce. Cena 
byla stanovena na 40,- Kč/m2 – schváleno jednomyslně.  
 
Ad 7) usnesení 
 
ZO schválilo: 
 

1) zapisovatelkou paní Janu Faixovou – všemi hlasy přítomných zastupitelů 
2) ověřovatele zápisu pány ing. Jana Drozda a Miloslava Čapka – všemi hlasy přítomných 

zastupitelů  
3) návrh programu schůze - všemi hlasy přítomných zastupitelů 
4) IV. rozpočtovou změnu pro rok 2012 ve výši 158.060,- Kč na straně příjmů i výdajů – všemi 

hlasy přítomných zastupitelů 
5) Návrh rozpočtu obce Doubice pro rok 2013 v příjmech a výdajích v objemu 2.156.000,- Kč – 

všemi hlasy přítomných zastupitelů 
6) Prodej pozemku p.č. 1159/5 o výměře 3.203 m2 (vodní plocha) panu M.K. za 40,- Kč/m2 - všemi 

hlasy přítomných zastupitelů 
7) Usnesení – všemi hlasy přítomných zastupitelů 

 
Starosta pověřil: 
 

Inventarizační komisi provedením pravidelné inventarizace majetku obce Doubice 
 

Ad 8) závěr 

- příští zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 21. ledna 2013 od 16:00 v budově OÚ. 
 

- pan Schulz poděkoval všem přítomným za účast, popřál přítomným pěkné Vánoce a dobrý rok 2013 a 
poté ukončil zasedání ZO v 17:24 

 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
Ing. Jan Drozd                              Martin Schulz 

                        starosta obce 
 
 
Miloslav Čapek 
 
 
V Doubici 20. 12. 2012                                    Zapsala: Bc. Jana Faixová 


