
 
Zápis z 29. zasedání zastupitelstva obce Doubice, 

  
konaného dne 9. listopadu 2009 v úřadovně obecního úřadu 

 
 
Přítomní:  dle prezenční listiny přítomno: 4 (57%), paní Jetýlková-Jašíčková, paní Beckelová a 

pan Čapek omluveni 
 

Program: 
 

1) Zahájení a návrh programu   
2) kontrola plnění usnesení ZO 
3) Postup projektů: Horní rybník, kaple, datové schránky, Czech point 
4) obecní Internet 
5) Došlá pošta a podání občanů 
6) Různé 
7) Usnesení 
8) Závěr 

 
ad 1) Zahájení a návrh programu      
 
Pan Schulz zahájil zasedání ZO v 16:04, přivítal přítomné členy ZO, konstatoval, že i přes omluvenou 
nepřítomnost paní Jetýlkové-Jašíčkové, paní Beckelové a pana Čapka se zastupitelstvo obce sešlo 
v usnášeníschopném počtu . Navrhl jako zapisovatelku jednání paní Faixovou– schváleno všemi 

přítomnými členy ZO.  
ZO schválilo ověřovateli zápisu ing. Leška Bubíka a pana Karla Rezka, schváleno všemi 
přítomnými členy ZO. 
Pan Schulz přednesl návrh programu schůze, schválen všemi přítomnými zastupiteli. 

 
ad 2) kontrola plnění usnesení ZO 
 
Usnesení ZO byla plněna – pan Zdeněk Holka notně pokročil v opravě vstupu ke studánce na pozemku 
1491/2; byly vyvěšeny záměry prodeje obecních pozemků, které projednalo minulé ZO a podepsána 
kupní smlouva na pozemek  314/4 (zahrada). 
 
Ad 3) postup projektů - Horní rybník, kaplička, datové schránky, Czech Point 
 
Pan Schulz seznámil ZO s postupem několika souběžně se uskutečňujících projektů. Projekt „Obnova 
Horního rybníka v obci Doubice“ je prakticky dokončen, včetně kolaudace, rybník je napuštěn a 
v polovině listopadu proběhne jednání, na kterém všechny zúčastněné strany projednají postup zpracování 
závěrečné zprávy, kterou by měl být projekt ukončen.  Práce na „obnově kaple Nejsvětější trojice“ 
pokračují podle plánu – stavba bude dokončena do 30.11.2009.  Obecní úřad „spustil“  ve vládou 
doporučeném termínu (o týden dříve, než předepisoval zákon) „datovou schránku“. Na obecním úřadě 
byly už v polovině října 09 nainstalovány prvky tzv. „CzechPointu“, proces inicializace kontaktního místa 
zabere kvůli nutným administrativním činnostem ještě nějakou dobu. 
 

Ad 4) obecní internet 
 
O převzetí provozu místní wi-fi sítě zatím projevil zájem jeden soukromý provozovatel. V současné době 
probíhají prověrky technických možností, žádná nabídka zatím nebyla učiněna. Internet tedy 
funguje/nefunguje v dosud běžném rozsahu. 
 
 
Ad 5) Došlá pošta a návrhy občanů 



 
ZO projednalo žádosti o koupi obecních pozemků  
a rozhodlo o vyhlášení záměru prodeje částí pozemků p.č. 879/5 a 879/4 (trvalá travní plocha) společná 
výměra cca 250 m

2
 . 

ZO schválilo prodej pozemku 879/6 o výměře 479 m2 (zahrada) za 40,- Kč/m
2
. 

ZO projednalo a schválilo směnu pozemků mezi NP ČŠ a obcí Doubice – jde o směnu části tzv. 
„genofondu“ na kraji obce (u lesa směrem k První bráně) za pozemky v obci.  
ZO projednalo a schválilo prodej pozemku 1472/3 (zahrada) o výměře 503m2 za 40,- Kč/m

2
.  

- vše schváleno všemi hlasy přítomných členů ZO. 
 
Ad 6)  různé 
 

Pan Schulz požádal zastupitele o uvolnění finančních prostředků ve výši 54.905,- Kč dle nabídky firmy 
Interkomplet s.r.o. na nákup nového kancelářského nábytku do pracovny starosty. Jde o sestavu dvou 
pracovních stolů a nových skříní a registrů na spisy. Schváleno všemi přítomnými členy ZO. 
 
ad 7) usnesení 
  

Zo schválilo: 
 

zapisovatelku pani Janu Faixovou – jednomyslně 
ověřovatele zápisu pana ing Bubíka a pana Rezka – všemi hlasy přítomných členů ZO 
program – jednomyslně 
vyhlášení záměru prodeje části pozemku 879/5 a části pozemku 879/4 (trvalá travní plocha) o 
společné výměře cca 250 m

2
 - jednomyslně 

prodej pozemku 879/6 o výměře 479 m
2
 (zahrada) za 40,- Kč/m

2
 - jednomyslně 

Souhlas s návrhem smlouvy o prodeji (směně) pozemků ve vlastnictví obce: č.p. 158/2 (trvalý travní 
porost) o výměře 3942 m

2
, č.p. 311 (lesní pozemek) o výměře 72 m

2
 a č.p. 1986/2 (lesní pozemek) o 

výměře 357 m2. Hodnota těchto pozemků byla stanovena na 85 500,- Kč. Za pozemky ve vlastnictví 
Správy Národního parku České Švýcarsko: č.p. 318/2 (ostatní  plocha) o výměře 1387 m

2
. Hodnota 

pozemku byla stanovena na 73 255,- Kč. Rozdíl v ceně nemovitosti činí 12 245,-  Kč a bude ve 
prospěch obce poukázán na účet - jednomyslně 
prodej pozemku 1472/3 (zahrada) o výměře 503m2 za 40,- Kč/m

2
 – jednomyslně 

nákup kancelářského nábytku na zařízení úřadu od firmy Interkomplet s.r.o. dle nabídky v celkové 
částce 54 905,- Kč – jednomyslně 
Usnesení - jednomyslně 
 
 
Ad 8) Závěr 

- pan Schulz poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání ZO v 17:18 

- příští zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 14. prosince 2009 od 16:00 v budově OÚ. 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
Ing. Lešek Bubík                              Martin Schulz 

                        starosta obce 
 
 
 
Karel Rezek 
 
 
V Doubici 13. listopadu 2009                 Zapsala: Jana Faixová 


