
 
Zápis ze 29. zasedání zastupitelstva obce Doubice, 

  
konaného dne 24. června 2013 v úřadovně obecního úřadu 

 
 
Přítomní:  dle prezenční listiny přítomno: 6(86%), pan Molčan omluven 

Program:  
 

1) Zahájení a návrh programu   
2) Kontrola plnění usnesení ZO 
3) Závěrečný účet za rok 2012; účetní závěrka 2012; II. 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 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 Jaroslava Navaru – schváleno 
všemi přítomnými členy ZO. 
Pan Schulz přednesl návrh programu schůze - schválen jednomyslně. 

 
ad 2) kontrola plnění usnesení ZO 
 
Pan Schulz informoval ZO, že jednal s panem Ing. K. o prodeji poloviny Horního rybníka, resp. o 
problematice uchování možnosti koupání v tomto vodním díle. Vzhledem k tomu, že vodní plocha je ze 
zákona všem přístupná, existuje-li k ní volný přístup, ZO se domnívá, že není nutné trvat na přísné 
formulaci věcného břemene („provozování koupaliště“), neboť v majetku obce jsou volné přístupy 
k rybníku ze dvou stran (hráz + místní komunikace na SZ straně rybníka). 
ZO schválilo prodej poloviny Horního rybníka, tedy pozemku p.č. 1159/5 o výměře 3.203 m2 (vodní 
plocha) manželům K. za 128.120,- Kč – jednomyslně. 
 
Ad 3) Závěrečný účet 2012; účetní závěrka 2012; II. rozpočtová změna pro rok 2013 
 
Paní Faixová informovala ZO o průběhu auditu, který se na obecním úřadě uskutečnil 31. 5. 2013. Audit 
proběhl v pořádku a neshledal závad, ani neměl výhrady.  
ZO poté projednalo a schválilo závěrečný účet za rok 2012 bez výhrad – jednomyslně.  
Dále ZO projednalo a schválilo podle § 4, odst. 8 , písmena w), zákona číslo 563/1991., o účetnictví a § 
84, odst. 2, písmene b), zákona 128/2000 Sb., o obcích účetní závěrku obce Doubice sestavenou ke dni 
31.12. 2012 – jednomyslně. 
A ZO rovněž projednalo a schválilo II. rozpočtovou změnu pro rok 2013 v příjmech i ve výdajích o 
126.200,- Kč – jednomyslně. 
 

Ad 4) Vzhled obce 
 
Pan Jemelka informoval ZO o průběhu provizorní opravy hráze Velkého rybníka v jeho severní části. 
Opravu provedla firma pana Ing. Hýzlera za sjednanou smluvní cenu 80.000,- Kč v daném termínu. Proto 
ZO schválilo finanční prostředky na opravu hráze ve výši 80.000,- Kč. 



Vzhledem k tomu, že na tzv. Biocentru proběhly již loni zemní práce na propojení všech tamních 
cestiček, jakož i na osazení travin, keřů a stromků bylo zapotřebí navýšit finanční prostředky na úpravy 
Biocentra o 55.000,- Kč – schváleno jednomyslně. 
 
.  
 
Ad 5) Došlá pošta a podání občanů 
 
ZO projednalo a zamítlo žádosti o prodej pozemku p.č. 7/1 v k.ú. Doubice a pozemku p.č. 1087/2 v k.ú. 
Doubice – jednomyslně 
 
ZO projednalo a schválilo navýšení podílu obce na dotačním projektu „Protipovodňová opatření obcí 
DOS Tolštejn“ na 100.000,- Kč – jednomyslně. 
 
 
 
Ad 6) různé 
 
Pan Schulz informoval ZO o žádosti organizačního výboru SPD na přípravu koloběžkových závodů  o 
příspěvek na letošní ročník tohoto slavného cyklistického závodu. ZO schválilo příspěvek ve výši 2.000,- 
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 Navaru – všemi hlasy přítomných zastupitelů  
3) návrh programu schůze - všemi hlasy přítomných zastupitelů 
4) prodej poloviny Horního rybníka, tedy pozemku p.č. 1159/5 o výměře 3.203 m2 (vodní plocha) 

manželům K. za 128.120,- Kč – všemi hlasy přítomných zastupitelů. 
5) závěrečný účet za rok 2012 bez výhrad – všemi hlasy přítomných zastupitelů. 
6) podle § 4, odst. 8 , písmena w), zákona číslo 563/1991., o účetnictví a § 84, odst. 2, písmene b), 

zákona 128/2000 Sb., o obcích účetní závěrku obce Doubice sestavenou ke dni 31.12. 2012 – 
všemi hlasy přítomných zastupitelů. 

7) II. rozpočtovou změnu pro rok 2013 v příjmech i ve výdajích o 126.200,- Kč – všemi hlasy 
přítomných zastupitelů. 

8) finanční prostředky na opravu hráze ve výši 80.000,- Kč – všemi hlasy přítomných zastupitelů. 
9) Navýšit finanční prostředky na úpravy Biocentra o 55 000Kč – všemi hlasy přítomných 

zastupitelů. 
10) zamítlo žádosti o prodej pozemku p.č. 7/1 v k.ú. Doubice a pozemku p.č. 1087/2 v k.ú. Doubice – 

všemi hlasy přítomných zastupitelů. 
11) navýšení podílu obce na dotačním projektu „Protipovodňová opatření obcí DOS Tolštejn“ na 

100.000,- Kč – všemi hlasy přítomných zastupitelů. 
12) příspěvek ve výši 2.000,- Kč – všemi hlasy přítomných zastupitelů. 
13) Usnesení – všemi hlasy přítomných zastupitelů 

 
 
ZO pověřuje: 
     1) finanční výbor k přípravě 3. Rozpočtové změny – všemi hlasy přítomných zastupitelů. 
      
 
Ad 8) závěr 

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



- pan Schulz poděkoval všem přítomným za účast a poté ukončil zasedání ZO v 17:11 

 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
Marcela Beckelová                              Martin Schulz 

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


