
Zápis ze     33. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
 

konaného dne 21. října 2013 v     úřadovně obecního úřadu

Přítomní: dle prezenční listiny přítomno: 5(70%), omluveni: p. Čapek a p. Navara
Program: 

)1 Zahájení a návrh programu  
)2 Kontrola plnění usnesení ZO
)3 Vzhled obce 
)4 Došlá pošta a podání občanů 
)5 Různé 
)6 Usnesení
)7 Závěr

ad 1) Zahájení a návrh programu     

Pan Schulz zahájil zasedání ZO v 16:06, přivítal přítomné členy ZO a konstatoval, že přes omluvenou 
neúčast pánů Navary a Čapka se zastupitelstvo obce sešlo v usnášeníschopném počtu. Navrhl jako 
zapisovatelku paní Faixovou – schváleno všemi přítomnými členy ZO. 
ZO schválilo ověřovateli zápisu paní Marcelu Beckelovou pana Filipa Molčana – schváleno všemi 
přítomnými členy ZO, pan.
Pan Schulz přednesl návrh programu schůze - schválen jednomyslně.

ad 2) kontrola plnění usnesení ZO

Pan Schulz oznámil, že díry v místní komunikaci před penzionem Hubertus budou ještě před vypuknutím 
zimy opraveny firmou DOKOM FINAL. 

Ad 3) vzhled obce

Do cestičky v „Bioparku“ od Hubertusu dolů byly sousedem Hráškem zasazeny keříky zpevňující její 
úbočí.
Ve spolupráci s Klubem českých turistů v Krásné Lípě a OPS České Švýcarsko byla zušlechtěna 
turistická cesta nad Doubicí („Karlova vyhlídka – Vápenka“).

Ad 4) došlá pošta a podání občanů

ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy o právní ochraně pro členy zastupitelstva u firmy DAS – 
všemi hlasy přítomných zastupitelů.

Ad 6) různé

ZO požádalo Finanční výbor o vypracování III. rozpočtové změny pro rok 2013.

Ad 7) usnesení

ZO schválilo:

)1 zapisovatelkou paní Janu Faixovou – všemi hlasy přítomných zastupitelů
)2 ověřovatele zápisu paní Beckelovou a pan Molčan – všemi hlasy přítomných zastupitelů
)3 návrh programu schůze - všemi hlasy přítomných zastupitelů



)4 pojištění právní ochrany členů ZO u firmy DAS - všemi hlasy přítomných zastupitelů.
)5 Usnesení – všemi hlasy přítomných zastupitelů

Ad 8) závěr
- příští zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 19. listopadu 2013 od 16:00 v budově OÚ.

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

Ověřovatelé zápisu:

Marcela Beckelová                         Martin Schulz
                        starosta obce

Filip Molčan

V Doubici 30. 10. 2013                                Zapsala: Bc. Jana Faixová


