Zápis ze 32. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 23. září 2013 v úřadovně obecního úřadu
Přítomní:
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

dle prezenční listiny přítomno: 7(100%),

Zahájení a návrh programu
Kontrola plnění usnesení ZO
Vzhled obce
Došlá pošta a podání občanů
Různé
Usnesení
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 plném a usnášeníschopném počtu. Navrhl jako zapisovatelku paní Faixovou – schváleno
všemi přítomnými členy ZO.
ZO schválilo ověřovateli zápisu p. Ing. Drozda a p. Navaru – schváleno šesti přítomnými členy ZO,
pan Navara se zdržel.
Pan Schulz přednesl návrh programu schůze - schválen jednomyslně.
ad 2) kontrola plnění usnesení ZO
Pan Schulz oznámil ZO splnění zadání pověření k podepsání smlouvy s firmou DOKOM FINAL, s.r.o.
na opravu komunikací p.p.č. 2181 a 2129/1. Zároveň pan Schulz zastupitelstvu sdělil, že oprava místních
komunikací byla provedena. V průběhu opravy vyšlo najevo, že k zabezpečení sjízdnosti komunikace (jde
o prudký kopec) i v obdobích dešťů či tání bylo nutné nad rámec smlouvy vybudovat tři svodnice. Tím
došlo k navýšení původního rozpočtu (552.717,22 Kč s DPH) o 46.321,83 Kč. ZO s navýšením souhlasilo
– všemi hlasy přítomných.
Pan Schulz rovněž informoval ZO, že díky neobyčejné sousedské vstřícnosti pana Ing. Klitsche došlo, zdá
se, k vyřešení letitého problému s místní komunikací podél západního břehu Horního rybníka. Pan ing.
Klitsch souhlasil s tím, že o kus posune oplocení svého pozemku tak, aby mezi plotem a rybníkem byla
„normální“ a schůdná cesta. Panu Ing. Klitschovi patří poděkování celého ZO i se starostou.
Vzhledem k tomu, že v letním období odpadlo jedno z pravidelných jednání ZO, informoval pan Schulz
ZO o dílčím auditu hospodaření obce za první pololetí roku 2013, který proběhl v pořádku a bez výhrad.
Ad 3) vzhled obce
ZO bylo informováno o tom, že (zastupitelstvu známí) mladiství vandalové naházeli lavičky a koše v tzv.
Bioparku do koryta potoka. Díky bystrosti a rychlosti sousedů však byli při činu přistiženi, svůj poklesek
ihned napravili a budeme doufat, že podobný mrzký čin nebudou už nikdy a nikde opakovat.
Ad 4) došlá pošta a podání občanů
Pan H. požádal o pronájem „Rybníka u Altmanů“ na pět let za 1 Kč/rok za účelem údržby rybníka.
Problém je v tom, že je nutné nejprve u ochranářů zjistit, jak moc se rybník, který slouží zároveň jako
biokoridor pro naše milé malé žabky, může „udržovat“. V dotační smlouvě je například výslovně

uvedeno, že rybník (retenční nádrž) nesmí sloužit ke koupání a k chovu ryb. Na vyřízení žádosti se
pracuje.
ZO projednalo a schválilo prodej pozemku p.č.1177/3 (trvalý travní porost) o rozloze 440 m2 panu Ing. N.
za 50,- Kč/m2 – všemi hlasy přítomných.
Ad 6) různé
Pan Schulz informoval ZO o tom, že projekt protipovodňových opatření, v jehož rámci by se měl v obci
obnovit provoz obecního rozhlasu, se uskuteční nejspíš v roce 2014.
Ad 7) usnesení
ZO schválilo:
1) zapisovatelkou paní Janu Faixovou – všemi hlasy přítomných zastupitelů
2) ověřovatele zápisu ing. Drozda a p. Navaru – šesti hlasy přítomných zastupitelů, p. Navara se
zdržel
3) návrh programu schůze - všemi hlasy přítomných zastupitelů
4) prodej pozemku p.č. 1177/3 o výměře 440 m2 (trvalý travní porost) panu ing N. za 50 Kč/m2 –
všemi hlasy přítomných zastupitelů.
5) Usnesení – všemi hlasy přítomných zastupitelů
Ad 8) závěr
- příští zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 21. října 2013 od 16:00 v budově OÚ.
-

pan Schulz poděkoval všem přítomným za účast a poté ukončil zasedání ZO v 16:51

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jan Drozd

Martin Schulz
starosta obce

Jaroslav Navara
V Doubici 25. 9. 2013

Zapsala: Bc. Jana Faixová

