
 
Zápis ze 25. zasedání zastupitelstva obce Doubice, 

  
konaného dne 21. ledna 2013 v úřadovně obecního úřadu 

 
 
Přítomní:  dle prezenční listiny přítomno: 6(84%), omluven – p. Navara 
 

Program:  
 

1) Zahájení a návrh programu   
2) Kontrola plnění usnesení ZO 
3) Inventura majetku obce 2012 
4) Vzhled obce  
5) Došlá pošta a podání občanů  
6) Různé  
7) Usnesení 
8) Závěr 

 
 
ad 1) Zahájení a návrh programu      
 
Pan Schulz zahájil 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 paní M. Beckelovou a pana 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, že dne 11. 2. 2013 v 10.00 proběhne 
společné jednání o Změně č. 1 Územního plánu obce Doubice, a to na Městském úřadě Rumburk. 
Příslušná vyhláška je vyvěšena na úřední i elektronické desce. Příslušné materiály jsou k zhlédnutí jak na 
úřadě, tak na webových stránkách obce. 
 
Ad 3) Inventura majetku obce 2012 
 
Pan Čapek seznámil ZO s výsledky inventury majetku, a přednesl návrh likvidačního protokolu ze dne 
14.1.2013 na vyřazení vypalovačky DVD, č.e. 0148 v ceně 1540,- Kč. 
Schváleno jednomyslně. 
 

Ad 4) Vzhled obce 
 
Vzhledem k tomu, že hlavní akce, kterou je zušlechtění centra obce, nemůže v zimním období 
pokračovat, probralo ZO možnosti (hlavně finanční) opravy místních komunikací. Vzhledem k tomu, že 
z krajského Programu obnovy venkova mysteriózně vypadla do současnosti pravidelná položka dotace na 
opravu místní infrastruktury, je pravděpodobné, že jestli se obec bude chtít i letos pustit do nějakých 
oprav komunikací, bude to muset hradit ze svého. Jelikož stav obecních financí je letos spíše více, než 
méně ve hvězdách v souvislosti s novým systémem rozpočtového určení daní, který naší obec poškozuje, 
bude se obec muset spolehnout na případný prodej pozemků. Ten je sice plánován již nějaké tři roky, ale 
nebylo možné jej uskutečnit vzhledem k chybám v územním plánu. To se snad změní přijetím Změny č. 
1, někdy v průběhu roku. 
 
Ad 5) Došlá pošta a podání občanů 



 
Pan Schulz informoval ZO o tom, že CHKO Lužické hory povolilo výjimku ochrany raka říčního 
v souvislosti s případným uskutečněním projektu „Biocentrum Doubice“. 
 
Slečna D. oznámila, že chce ukončit pronájem obecního bytu v budově obecního úřadu. V té souvislosti 
pověřil starosta pány Jemelku a Čapka, aby provedli prověrku vybavení a připravili zápis o převzetí bytu. 
Zároveň se ZO shodlo na vyhlášení záměru nového pronájmu obecního bytu – jednomyslně. 
 
ZO jednalo o žádosti manželů P., která se týká změny užívání části pozemku p.č. 1292 na plochu 
zemědělského využití – schváleno jednomyslně, s tím, že žádost bude zařazena do Změny č. 2 
Územního plánu obce Doubice. 
 
 
Ad 6) různé 
 
Na úřad dorazil návrh panoramatické mapy obce Doubice, která by měla být umístěna pod Chatou 
Chřástalkou u cestičky ke kapličce. Vyhotovení záleží na finančních možnostech obce a předložený návrh 
ještě potřebuje zpřesnění. 
 
Ad 7) usnesení 
 
ZO schválilo: 
 

1) zapisovatelkou paní Janu Faixovou – všemi hlasy přítomných zastupitelů 
2) ověřovatele zápisu paní Marcelu Beckelovou a pana Miloslava Čapka – všemi hlasy přítomných 

zastupitelů  
3) návrh programu schůze - všemi hlasy přítomných zastupitelů 
4) likvidační protokol ze dne 14.1.2013 na vyřazení vypalovačky DVD, č.e. 0148 v ceně 1540,- Kč –

všemi hlasy přítomných zastupitelů. 
5) změny užívání části pozemku p.č. 1292 na plochu zemědělského využití, s tím, že žádost bude 

zařazena do Změny č. 2 Územního plánu obce Doubice. – všemi hlasy přítomných zastupitelů 
6) vyhlášení záměru pronájmu obecního bytu – všemi hlasy přítomných zastupitelů 
7) Usnesení – všemi hlasy přítomných zastupitelů 

 
ZO pověřuje: 
pány Jemelku a Čapka, aby provedli prověrku vybavení a připravili zápis o převzetí bytu od slečny D. 

 
Ad 8) závěr 

- příští zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 25. února 2013 od 16:00 v budově OÚ. 
 

- pan Schulz poděkoval všem přítomným za účast a poté ukončil zasedání ZO v 17:11 

 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
Marcela Beckelová                              Martin Schulz 

                        starosta obce 
 
 
Miloslav Čapek 
 
 
V Doubici 30. 1. 2013                                    Zapsala: Bc. Jana Faixová 


