
 
Zápis ze 27. zasedání zastupitelstva obce Doubice, 

  
konaného dne 25. března 2013 v úřadovně obecního úřadu 

 
 
Přítomní:  dle prezenční listiny přítomno: 7(100%) 

Program:  
 
 

1) Zahájení a návrh programu   
2) Kontrola plnění usnesení ZO 
3) I. rozpočtová změna pro rok 2013 
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 16:06, přivítal přítomné členy ZO a hosty (Vojta Molčan); konstatoval, 
že se zastupitelstvo obce sešlo v usnášeníschopném počtu. Navrhl jako zapisovatelku paní Faixovou – 
schváleno všemi přítomnými členy ZO.  
ZO schválilo ověřovateli zápisu paní Marcelu 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 o předání obecního bytu novému 
nájemníkovi. Zároveň bude zapotřebí uvést spodní prostory (ordinace) do uživatelného stavu. 
 
Ad 3) I. rozpočtová změna pro rok 2013 
 
ZO na návrh předsedy finančního výboru p. Molčana schválilo I. rozpočtovou změnu pro rok 2013 ve 
výši 54.400,- Kč v příjmech i ve výdajích – schváleno jednomyslně 
 

Ad 4) Vzhled obce 
 
ZO se zabývalo také plánem na případnou další opravu některé z místních komunikací. Vzhledem k tomu, 
že obec zatím neví, jak konkrétně bude vypadat propad rozpočtu po snížení příspěvku od státu, rozhodne 
o tom až po první polovině roku. 
Rozhodně ale bude provedena provizorní oprava hráze Velkého rybníka v její severní části hned, jak to 
povětrnostní podmínky dovolí. 
 
Ad 5) Došlá pošta a podání občanů 
 
Pan Schulz se ještě jednou vrátil k problematice „Rozpočtového určení daní“, a to proto, že obcí se šíří 
poplašné zprávy o trojnásobném zvýšení místní daně z nemovitostí. Věc se má takto: v letošním roce 
dojde k poklesu příspěvku od státu („Rozpočtové určení daní“), a to kvůli tomu, že obec Doubice patří 
bohužel mezi 58 obcí, které novelizací RUD (rozpočtové určení daní) přišly o jisté zvýhodnění v podobě 



koeficientu, který zohledňoval malý počet obyvatel a velkou katastrální rozlohu. Propad je očekáván 
v rozmezí od 250-550 tisíc (!) Kč. Pro Obec Doubice to teoreticky znamená, že přijde až o třetinu tohoto 
příjmu (příjem z RUD) proti minulým rokům. Naopak místní daň z nemovitostí je společně s rekreačními 
a lázeňskými poplatky (a poplatkem za pejsky) opravdu jediným podstatnějším přímým příjmem obce – a 
navíc tyto peníze, které majitelé nemovitostí zaplatí, zůstanou zde a jdou přímo do pokladny obce. 
Zvýšený koeficient byl sice přijat v září 2012, leč vstoupil v platnost v lednu 2013, což tudíž znamená, že 
skutečný zvýšený výběr daně z nemovitostí „postihne“ majitele a začne plynout do místní pokladny až 
v roce 2014. 
Na obec dorazila stížnost pan V., jehož živý plot údajně došel úhony při traktorovém odklízení sněhu. Pan 
Schulz informoval ZO o tom, že navrhnul panu V., aby se po odtání sněhu a ledu na místě sešli zástupci 
obce a poškozeného a sjednali postup nápravy škod. Zároveň bude vyvoláno jednání s příslušným 
traktoristou, a to za účelem vyjasnění procesů a vzájemných interakcí sněhu a živých plotů, které 
nastávají při zimních kalamitách. Odklízeči sněhu budou rovněž poučeni o tom, jak je důležité při jejich 
práci dodržovat mapu, která vyznačuje místní komunikace určené k odklízení. 
 
Ad 6) různé 
 
Pan Schulz informoval ZO o svízelné finanční situaci kontaktního střediska pro drogově závislé K-
centrum v Rumburku, které přes nárůst objemu jejich činnosti zápolí s neustále se snižujícími dotacemi 
od státu i kraje a požádal ZO o schválení příspěvku na jejich provoz ve výši 5.000,- Kč – schváleno 

jednomyslně. 
 
 
Ad 7) usnesení 
 
ZO schválilo: 
 

1) zapisovatelkou paní Janu Faixovou – všemi hlasy přítomných zastupitelů 
2) ověřovatele zápisu paní M. Beckelovou a pana M. Čapka – všemi hlasy přítomných zastupitelů  
3) návrh programu schůze - všemi hlasy přítomných zastupitelů 
4) I. rozpočtovou změnu pro rok 2013 ve výši 54.400,- Kč v příjmech i ve výdajích –všemi hlasy 

přítomných zastupitelů. 
5) Příspěvek na činnost rumburského K-centra ve výši 5.000,- Kč – všemi hlasy přítomných 

zastupitelů 
6) Usnesení – všemi hlasy přítomných zastupitelů 

 
Ad 8) závěr 

- příští zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 29. dubna 2013 od 16:00 v budově OÚ. 
 

- pan Schulz poděkoval všem přítomným za účast a poté ukončil zasedání ZO v 17:02 

 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
Marcela Beckelová                              Martin Schulz 

                        starosta obce 
 
 
Miloslav Čapek 
 
 
V Doubici 28. 3. 2013                                    Zapsala: Bc. Jana Faixová 


