Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 18. ledna 2010 v úřadovně obecního úřadu
Přítomní:

dle prezenční listiny přítomno: 5 (71%), paní Jetýlková-Jašíčková – nepřítomna; paní
Beckelová omluvena

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zahájení a návrh programu
kontrola plnění usnesení ZO
inventura majetku obce; technické zhodnocení Kaple Nejsvětější Trojice
Projekty - informace: Horní rybník, kaple, Czech POINT
Došlá pošta a podání občanů
Různé
Usnesení
Závěr

ad 1) Zahájení a návrh programu
Pan Schulz zahájil zasedání ZO v 16:03, přivítal přítomné členy ZO, konstatoval, že i přes nepřítomnost
paní Jetýlkové-Jašíčkové a omluvenou nepřítomnost paní Beckelové 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 – byla uzavřena kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 879/6 (zahrada) za
kupní cenu 40,- Kč/m2.
Ad 3) inventura majetku obce; technické zhodnocení Kaple Nejsvětější Trojice
ZO projednalo a schválilo zprávu inventarizační komise (pánové Čapek a Jemelka) o vyřazení majetku
dle likvidačního protokolu. Šlo vesměs o staré vybavení bývalého „konzumu“ a také o staré nábytkové
vybavení kanceláří.
ZO projednalo a schválilo technické zhodnocení Kaple Nejsvětější Trojice, které vzniklo provedením její
celkové obnovy – na 368.997,- Kč.
Ad 4) postup projektů - Horní rybník, Czech Point
Projekt „Obnova Horního rybníka v obci Doubice“ se chýlí k závěru, v současné době se dokončuje
závěrečná zpráva, aby k 31.1.2010 mohla být tato kapitola uzavřena. Totéž platí pro projekt Czech
POINT, je s tím rozdílem, že datum ukončení projektu je 21.1.2010.
Ad 5) Došlá pošta a návrhy občanů

ZO projednalo a schváliĺo návrh na projekt pana Siebera, po jehož dokončení by obcí, po mnoha letech,
opět mohl znít – v přiměřených denních dobách – kostelní zvon.
Ad 6) různé
ZO se shodlo na nutnosti probádat konkrétní možnosti získání dotací, pomocí nichž by se uskutečnila
alespoň částečná oprava nejvíce poničených místních komunikací. Jde – v současné době – o dotace
Úteckého kraje, které však nedosahují takové výše, aby (i s příspěvkem obce) pokryly náklady na
všechny plánované opravy.
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
návrh na vyřazení majetku: e.č. 107 - kávomlýnek 950Kč, e.č. 0072 – rozkládací stolek 500Kč,
e.č. 009,010,007,008 – stůl restaurační 1 200Kč, č.e. 045 – stůl psací 1 200Kč, č.e. 057 stolek
pod psací stroj 607Kč, č.e. 060 – stolek psací 1490Kč, č.e. 35 – stolek na papíry 415Kč,
č.e. 002 – skříňka kancelářská 360Kč, č.e. 003 knihovnička 435Kč, č.e. 1 – psací stůl 1490Kč,
č.e. 4, 5 - skříňka dřevěná 1 140Kč, č.e. 33 – váha 800Kč, č.e. 34 – vitrína jednoduchá 1 000Kč
jednomyslně
technické zhodnocení Kaple Nejsvětější Trojice, které vzniklo provedením její celkové obnovy – na
368.997,- Kč z původních 505,-Kč

Usnesení - jednomyslně
Ad 8) Závěr
- pan Schulz poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání ZO v 17:16
- příští zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 22. února 2010 od 16:00 v budově OÚ.
Ověřovatelé zápisu:

Ing. Lešek Bubík

Martin Schulz
starosta obce

Karel Rezek
V Doubici 25. ledna 2010

Zapsala: Jana Faixová

