
 
Zápis ze 26. zasedání zastupitelstva obce Doubice, 

  
konaného dne 25. února 2013 v úřadovně obecního úřadu 

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

Program:  
 

1) Zahájení a návrh programu   
2) Kontrola plnění usnesení ZO 
3) Obecní agenda – odpisový plán 2013, úspora el. energie 
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 přes nepřítomnost p. Beckelové a p. Molčana v usnášeníschopném počtu. Navrhl 
jako zapisovatelku paní Faixovou – schváleno všemi přítomnými členy ZO.  

ZO schválilo ověřovateli zápisu pány Drozda a 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.  
 
Ad 3) obecní agenda – odpisový plán 2013, nabídka úspory el. energie 
 
ZO na návrh účetní obce p. Faixové projednalo a schválilo odpisový plán pro rok 2013 ve výši 246.552,- 
Kč - schváleno jednomyslně. 
Pan Schulz seznámil ZO s nabídkou firmy Xenergie na úsporu el. energie. Pan Čapek dostal materiály 
k posouzení, případné rozhodnutí učiní ZO na dlaším jednání. 
 

Ad 4) Vzhled obce 
 
ZO se zabývalo také plánem na další úpravy pozemků pod hrází Velkého rybníka. V nich se bude i přes 
nepřízeň „rozpočtového určení daní“ svépomocně pokračovat hned poté, co odtají sněhy a ledy. 
 
Ad 5) Došlá pošta a podání občanů 
 
ZO projednalo a schválilo pronájem obecního bytu panu Z.H. za 1.500,- Kč měsíčně – jednomyslně. 
 
 
Ad 6) různé 
 
Pan Schulz informoval ZO o zaslání společného dopisu města Kraásná Lípa a obce Doubice na Krajský 
úřad ohledně toho, že v plánu oprav silnic ve správě kraje opět není (kromě všech dalších cest) ani záměr 
na dokončení silnice z Kyjova do Doubice. 



 
Ad 7) usnesení 
 
ZO schválilo: 
 

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

zastupitelů  
3) návrh programu schůze - všemi hlasy přítomných zastupitelů 
4) účetní odpisový plán na rok 2013 ve výši 246.552,- Kč  –všemi hlasy přítomných zastupitelů. 
5) Pronájem obecního bytu panu Z.H za 1.500,- Kč měsíčně – všemi hlasy přítomných zastupitelů 
6) Usnesení – všemi hlasy přítomných zastupitelů 

 
Ad 8) závěr 

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

- pan Schulz poděkoval všem přítomným za účast a poté ukončil zasedání ZO v 17:07 

 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
Ing. Jan Drozd                              Martin Schulz 

                        starosta obce 
 
 
Jaroslav Navara 
 
 
V Doubici 7. 3. 2013                                    Zapsala: Bc. Jana Faixová 


