
Zápis z 26. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
 

konaného dne 7. července 2009 v úřadovně obecního úřadu

Přítomní: dle prezenční listiny přítomno: 6 (86%), p. Jašíčková omluvena

Program:

1) Zahájení a návrh programu
2) Kontrola plnění usnesení ZO
3) Stanoviska ZO: MAS Šluknovsko; CzechPoint
4) Vzhled obce – odpadkové koše
5) Rozšíření NP ČŠ
6) Došlá pošta a návrhy občanů
7) Různé
8) Usnesení
9) Závěr

ad 1) Zahájení a návrh programu     

Pan Schulz zahájil zasedání ZO v 16:03, přivítal přítomné členy ZO, konstatoval, že se zastupitelstvo 
obce sešlo v usnášeníschopném počtu (paní Jašíčková omluvena) a navrhl jako zapisovatelku jednání paní 
Faixovou (které zároveň popřál mnoho štěstí do nové etapy života) – schváleno všemi přítomnými členy 
ZO. 
Dále ZO schválilo ověřovateli zápisu paní Marcelu Beckelovou a pana Karla Rezka, schváleno 
čtyřmi hlasy přítomných zastupitelů, paní Beckelová a pan Rezek zdrželi hlasování.
Pan Schulz přednesl návrh programu schůze, schválen všemi přítomnými zastupiteli.

ad 2) kontrola plnění usnesení ZO
Usnesení ZO byla průběžně plněna – dojednána změna v organizaci odvozu odpadu: tříděný odpad bude 
nadále zpracovávat firma Pro Eko Varnsdorf; směsný odpad firma Marius Pederssen (Eko Servis 
Varnsdorf) a byly vyvěšeny záměry prodeje pozemků, jak je projednalo 25. jednání ZO Doubice.

Ad 3) Stanoviska ZO: MAS Šluknovsko; CzechPoint

Pan Schulz infromoval ZO o tom, že je (z formálních důvodů) přijmout usnesení ZO v takovýxch 
formulacích, které přesně splňují požadavky příslušných vyšších orgánů.
V tomto smyslu revokovalo ZO usnesení z 12. zasedání ZO v roce 2008 a přijalo usnesení v následujícím 
znění: „ZO Doubice schválilo začlenění obce Doubice do MAS Šluknovsko, seznámilo se a souhlasí se 
´Strategií MAS na období 2008-2013´ a zplnomocňuje pana starostu Martina Schulze k zastoupení obce 
Doubice v MAS Šluknovsko.“ - schváleno všemi hlasy přítomných.

V souvislosti s žádostí o dotaci na zřízení „Czech POINTu“ na obecním úřadě přijalo ZO Doubice 
usnesení tohoto znění: ZO schvaluje podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci integrovaného 
operačního programu, prioritní osa 2, oblast intervence 2.1. v rámci výzvy č. 02 „eGovernment v obcích - 
|Czech POINT“. - všemi hlasy přítomných.



Ad 4) vzhled obce - koše

Po diskusi ZO rozhodlo o zakoupení 8 ks odpadkových košů, které budou umístěny u obecních 
autobusových zastávek (3 kusy), na hrázi (2 kusy), na hřbitově, u „Čapkovy zkratky“ a na dětském hřišti. 
Schváleno všemi hlasy přítomných.

Ad 5)  návrh na rozšíření NP ČŠ

Pan Schulz požádal ZO o odložení rozhodnutí o rozšíření NP ČŠ na část obce vzhledem k tomu, že ještě 
proběhne (termín bude včas oznámen) veřejná diskuse občanů a představitelů Správy NP ČŠ na toto 
téma.

ad 6) Došlá pošta a podání občanů

ZO rozhodlo o prodeji pozemků p.č. 290, ostatní plocha, o celkové výměře 270m2, 
p.č. 241, trvalý travní porost, o celkové výměře 36 m2, - všemi hlasy přítomných.
p.č.7/1 zahrada, o celkové výměře 495 m2,  p.č.793 trvalý travní porost, o celkové výměře 1 097m2 – pěti 
hlasy, pan Čapek se zdržel
 p.č. 928/2, trvalý travní porost, o celkové výměře 9 493m2 - Cena byla po diskusi stanovena na 40,- Kč/
m2.- pěti hlasy, pan Čapek se zdržel hlasování

ad 7) Různé

Pan Schulz informoval ZO o tom, že Obecní úřad věnuje novomanželům Faixovým svatební dar v 
hodnotě do 3.000,-Kč.

Ad 8) Usnesení

Zo schválilo:

zapisovatelku pani Janu Faixovou – jednomyslně
ověřovatele zápisu paní Beckelovou a pana Rezka – jednomyslně, paní Beckelová a pan Rezek 
zdrželi hlasování
program – jednomyslně
 revokovalo ZO usnesení z 12. zasedání ZO v roce 2008 a přijalo usnesení v následujícím znění: 
„ZO Doubice schválilo začlenění obce Doubice do MAS Šluknovsko, seznámilo se a souhlasí se 
´Strategií MAS na období 2008-2013´ a zplnomocňuje pana starostu Martina Schulze k zastoupení 
obce Doubice v MAS Šluknovsko.“ - schváleno všemi hlasy přítomných.
ZO schvaluje podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci integrovaného operačního 
programu, prioritní osa 2, oblast intervence 2.1. v rámci výzvy č. 02 „eGovernment v obcích - 
Czech POINT“. - všemi hlasy přítomných.
Zakoupení 8 ks odpadkových košů – jednomyslně
Prodej pozemků p.č. 290, ostatní plocha, o celkové výměře 270m2, 
p.č. 241, trvalý travní porost, o celkové výměře 36 m2, 
p.č.7/1 zahrada, o celkové výměře 495 m2, 
p.č.793 trvalý travní porost, o celkové výměře 1 097m2 – pěti hlasy, p. Čapek se zdržel
Prodej pozemku p.č. 928/2, trvalý travní porost, o celkové výměře 9 493m2 – pěti hlasy, p. Čapek se 
zdržel
Cena všech těchto prodávaných pozemků byla po diskusi stanovena na 40,- Kč/m2- 

Zo bere na vědomí:
pan starosta Martin Schulz vstoupí v jednání s NPČŠ o směně pozemků mezi obcí Doubice a NPČŠ



Pan Schulz informoval ZO o tom, že Obecní úřad věnuje novomanželům Faixovým svatební dar v 
hodnotě do 3.000,-Kč.

Ad 9) Závěr
- pan Schulz poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání ZO v 17:15
- příští zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 7. září 2009 od 16:00 v budově OÚ.

Ověřovatelé zápisu:

Marcela Beckelová                         Martin Schulz
                        starosta obce

Karel Rezek

V Doubici 8. července 2009             Zapsala: Jana Faixová


