
 
Zápis ze 30. zasedání zastupitelstva obce Doubice, 

  
konaného dne 29. července 2013 v Klubu Fabrika 

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

Program:  
 

1) Zahájení a návrh programu   
2) Kontrola plnění usnesení ZO 
3) III. rozpočtová změna pro rok 2013 
4) Vzhled obce  
5) Došlá pošta a podání občanů  
6) Různé  
7) Usnesení 

8) Závěr 
 
Vzhledem k dlouhotrvajícím vedrům a nedostatečné klimatizaci v úřadovně Obecního 

úřadu bylo rozhodnuto přesunout jednání ZO do prostor Klubu Fabrika. 
 
ad 1) Zahájení a návrh programu      
 
Pan Schulz zahájil zasedání ZO v 16:06, přivítal přítomné členy ZO a konstatoval, že se zastupitelstvo, 
přes omluvenou neúčast pana Molčana, obce sešlo v usnášeníschopném počtu. Navrhl jako zapisovatelku 
paní Faixovou – schváleno všemi přítomnými členy ZO.  

ZO schválilo ověřovateli zápisu p. Ing. Drozda a p. Čapka – schváleno všemi přítomnými členy ZO. 
Pan Schulz přednesl návrh programu schůze - schválen jednomyslně. 

 
ad 2) kontrola plnění usnesení ZO 
 
Nebyla usnesení k plnění. 
Paní Faixová informovala ZO o průběhu předávání cen „Skleněná popelnice 2012“. Z neznámých důvodů 
– pořadatelé nesdělili konkrétní čísla, ani nějaké výhrady, natož nějaká nová kritéria soutěže – se obec 
Doubice po úspěších v předchozích ročnících pojednou ocitla na II. místě. Peněžitá odměna v hodnotě 
30.000,- Kč bude použita jako v minulých letech na úpravu dětského hříště. 
 
Ad 3) III. rozpočtová změna pro rok 2013 
 
ZO projednalo a schválilo III. rozpočtovou změnu pro rok 2013 v příjmech i ve výdajích o 326.310,- Kč 
na celkové 2.662.910,- Kč – jednomyslně. 
 

Ad 4) Vzhled obce 
 
Pan Jemelka informoval ZO o dokončení cesty od Hubertusu dolů do parčíku, která je nyní připravena na 
osazení zahradními dlaždicemi. 
Lesy ČR přislíbily panu Jemelkovi odvoz zeminy, kterou „zapomněly“ v našich příkopech při opravách 
řečiště Doubického potoka. 
Pták chřástal dál vítězí nad alergiky, nemocnými dětmi a vlastně všemi lidmi, neboť příslušní „ochranáři“ 
zatím neuvažují o jiném ochranném režimu, než o tom, který platí, což znamená – nesekat, nesekat a 
nesekat pylotvorné a bodlákorodné louky (každoročně do 15. 8.), v nichž chřástal má údajně hnízdit, leč 
nehnízdí, protože se to zarostlé prostředí nelíbí ani jemu… 
Přes žádosti občanů, aby se obec staralo o „koupaliště“ v ryníce u Altmanů, je třeba připomenout, že tato 
vodní plocha je koncipována jako retenční nádrž a biokoridor pro naše žabky, nikoli jako koupaliště. 
Jinak řečeno: obec se o tuto plochu v principu nesmí „starat“, aby tím nezkřížila Přírodě její plány. 
.  



 
Ad 5) Došlá pošta a podání občanů 
 
ZO projednalo a schválilo žádost manželů Čížkových o prodej pozemku p.č. 1095/13 o rozloze 2272 m2 
(trvalý travní porost) v k.ú. Doubice za 440.800,- Kč– jednomyslně 
Pan Němec požádal o vyvěšení záměru prodeje obecního pozemku p.č.1177/3 o rozloze 440 m2 (trvalý 
travní porost) – žádosti bude vyhověno 
 
Ad 6) různé 
 
Na dotaz paní Reichové se opět probírala tématika „daní z nemovitosti“. Tentokrát šlo o to, zda obec 
k 1.8.2013 opět sníží místní koeficient, neboť ten současný se mnoha sousedům jeví jako přehnaně 
vysoký. Pan Schulz se pokusil vysvětlit, že obec zatím neumí vyčíslit, jak to vlastně vypadá jak 
s příspěvkem státu do rozpočtu obce, tak s výší vybraných daní z nemovitostí. Příspěvek státu nepřichází 
na obec v nějakém jednom balíku, nýbrž podle toho jak se stát rozhodne přes finanční úřad „ukápnout“ do 
místního rozpočtu. Z tempa „kapání“ zatím nejde vysledovat, o kolik bude tento státní příspěvek nižší. 
Paní Reichová přišla s informací, že podle webových stránek http://www.obcelidem.cz/ustecky-
kraj/decin/doubice by letos obec Doubice měla přijít „jen“ o 207.000,- Kč. Pan Schulz na to reagoval tak, 
že v případě, že skutečná čísla na konci roku budou takto příznivá, existuje velká pravděpodobnost, že ZO 
sníží místní koeficient. 
 
 
Ad 7) usnesení 
 
ZO schválilo: 
 

1) zapisovatelkou paní Janu Faixovou – všemi hlasy přítomných zastupitelů 
2) ověřovatele zápisu ing. Drozda a p. Čapka – všemi hlasy přítomných zastupitelů  
3) návrh programu schůze - všemi hlasy přítomných zastupitelů 
4) III. rozpočtovou změnu pro rok 2013 v příjmech i ve výdajích o 326.310,- Kč na celkové 

2.662.910,- Kč – všemi hlasy přítomných zastupitelů 
5) prodej pozemku p.č. 1095/13 o výměře 2.272 m2 (trvalý travní porost) manželům Č. za 440.800,- 

Kč – všemi hlasy přítomných zastupitelů. 
6) Usnesení – všemi hlasy přítomných zastupitelů 

 
Ad 8) závěr 

- příští zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 23. září 2013 od 16:00 v budově OÚ. 
 

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

 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
Ing. Jan Drozd                              Martin Schulz 

                        starosta obce 
 
 
Miloslav Čapek 
 
 
V Doubici 7. 8. 2013                                    Zapsala: Bc. Jana Faixová 
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