
 
Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Doubice, 

  
konaného dne 5. října 2009 v úřadovně obecního úřadu 

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

Program: 
 

1) Zahájení a návrh programu 
2) Kontrola plnění usnesení ZO 
3) 2. rozpočtová změna pro rok 2009 
4) Horní rybník, kaplička, Czech point – informace o průběhu projektů 
5) Došlá pošta a návrhy občanů 
6) Různé 
7) Usnesení 
8) Závěr 

 
ad 1) Zahájení a návrh programu      
 
Pan Schulz zahájil zasedání ZO v 16:00, přivítal přítomné členy ZO, konstatoval, že se zastupitelstvo 
obce, i přes omluvenou nepřítomnost paní Jašíčkové, sešlo v usnášeníschopném počtu . Navrhl jako 
zapisovatelku jednání paní Faixovou– schváleno všemi přítomnými členy ZO.  

ZO schválilo ověřovateli zápisu paní Marcelu Beckelovou a pana Karla Rezka, schváleno pěti 
hlasy, pan Rezek se zdržel. 
Pan Schulz přednesl návrh programu schůze, schválen všemi přítomnými zastupiteli. 

 
ad 2) kontrola plnění usnesení ZO 
 
Usnesení ZO byla plněna – místostarosta pan Jemelka jednal o (panem Májem požadované) opravě  krytu 
studánky na obecním pozemku 1492/1. Opravu přislíbil provést na vlastní náklady pan Zdeněk Holka, a 
to do konce října 2009. 
 
Ad 3) 2. rozpočtová změna pro rok 2009 
 
Ing. Bubík seznámil zastupitelstvo s výstupy z jednání finančního výboru, který jednal o 2. rozpočtové 
změně pro rok 2009. Zastupitelům se dostalo vysvětlení navýšení rozpočtu, k němuž došlo hlavně 
prodejem obecních pozemků. Pan Schulz ve stručnosti připomněl, že výrazy jako „přebytkový“ rozpočet 
bohužel směrnice pro rozpočet obcí neznají (existuje jen schodkový či vyrovnaný rozpočet), proto je třeba 
pomocí rozpočtových změn udržovat rozpočet jako „vyrovnaný“.  
ZO projednalo a schválilo 2. rozpočtovou změnu pro rok 2009, spočívající v navýšení příjmů i výdajů 
(obec udržuje vyrovnaný rozpočet) o 862.000,- Kč na 3.150.000,-Kč – všemi hlasy přítomných. 
Podrobnosti rozpočtu (i rozpočtové změny) jsou k nahlédnutí na webových stránkách obce v rubrice 
„Ekonomika“. 
 

Ad 4) Horní rybník, kaplička, Czech Point 
 
Pan Schulz informoval ZO o tom, že byl projekt „Obnova Horního rybníka v obci Doubice“ spěje ke 
svému dokončení. Na 15. října je naplánována kolaudace stavby, po ní by mohlo dojít k napuštění 
rybníka. Ve druhém říjnovém týdnu budou zahájeny práce na projektu obnovy kapličky. Starosta obce 
vyzve sousedy, aby se (podle možností) zúčastnili brigády, neb součástí projektu jsou i tzv. „svépráce“, 
čili brigádnická pomoc občanů.  Na obecním úřadě byly nainstalovány prvky tzv. „CzechPointu“, nyní 
probíhají činnosti, související s uvedením tohoto pracoviště do chodu (inicializace kontaktního místa, 
registrace, atd.) 



Ad 5) Došlá pošta a návrhy občanů 
 
ZO projednalo žádosti o koupi obecních pozemků :   
části č.p. 879/5 (trvalá travní plocha) o výměře cca 1300 m

2 

p.č. 710/1 o výměře 840 m
2
 a p.č. 710/2 o výměře 338 m

2
  

p.č. 1472/3 o výměře 503 m
2
  

ZO obce rozhodlo vyhlásit záměr prodeje předmětných pozemků – všemi hlasy přítomných. 
ZO projednalo a schválilo prodej pozemku č.p.314/4 o výměře 580 m

2
 (zahrada), jehož záměr byl již 

v řádném termínu vyhlášen, za cenu 40.- Kč/m
2
 - všemi hlasy přítomných. 

 
Ad 6)  různé 
 

Pan Schulz požádal zastupitele, aby mu pomohli najít řešení svízelné situace s tzv. „obecním internetem“. 
Problém je v tom, že se dosud nepodařilo zabránit tomu, aby provoz  obecní hifi sítě nebyl jen a jen 
zátěží, jak finanční, tak organizační. Jinak řečeno: obec na provoz této služby neustále doplácí, a nedaří se 
operativně zajišťovat údržbu (provoz) sítě. Návrhy jsou v podstatě dva: za a) wifi síť a její provozování 
předat jinému zájemci; za b) provoz zrušit. Obojí v období do konce roku 2009. 
Pan Faix opakovaně požádal zastupitele o vyjádření připomínek a o doplnění údajů do zápisu do obecní 
kroniky za rok 2008. 
 
 
ad 7) usnesení 
 
  

Zo schválilo: 
 

zapisovatelku pani Janu Faixovou – jednomyslně 
ověřovatele zápisu paní Beckelovou a pana Rezka – pěti hlasy, pan Rezek se zdržel 
program – jednomyslně 
2. rozpočtovou změnu pro rok 2009 o 862.000,- Kč na 3.150.000,-Kč – všemi hlasy přítomných. 
vyhlásit záměr prodeje části č.p. 879/5 (trvalá travní plocha) o výměře cca 1300 m

2
, 

p.č. 710/1 o výměře 840 m
2
, p.č. 710/2 o výměře 338 m

2
 a  p.č. 1472/3 o výměře 503 m

2
  

všemi hlasy přítomných. 
prodej pozemku č.p.314/4 o výměře 580 m

2
 (zahrada), za cenu 40.- Kč/m

2
 - všemi hlasy přítomných. 

usnesení - jednomyslně 
 
 
Ad 8) Závěr 

- pan Schulz poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání ZO v 17:26 

- příští zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 9. listopadu 2009 od 16:00 v budově OÚ. 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
Marcela Beckelová                              Martin Schulz 

                        starosta obce 
 
 
 
Karel Rezek 
 
 
V Doubici 12. října 2009                 Zapsala: Jana Faixová 


