Zápis ze 34. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 18. listopadu 2013 v úřadovně obecního úřadu
Přítomní:
Program:

dle prezenční listiny přítomno: 6 (84%), omluven: p. Molčan

1) Zahájení a návrh programu
2) Kontrola plnění usnesení ZO
3) 4. 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 hosty i přítomné členy ZO a konstatoval, že přes
omluvenou neúčast pana Molčana se zastupitelstvo obce sešlo v usnášeníschopném počtu. Navrhl jako
zapisovatelku paní Faixovou – schváleno všemi přítomnými členy ZO.
ZO schválilo ověřovateli zápisu pány Ing. Drozda a Navaru – schváleno všemi přítomnými členy
ZO, pan.
Pan Schulz přednesl návrh programu schůze - schválen jednomyslně.
ad 2) kontrola plnění usnesení ZO
Z minulého zasedání ZO bylo k plnění toliko zadání pro finanční výbor ve věci 4. rozpočtové změny pro
rok 2013.
Ad 3) 4. rozpočtová změna
Na návrh předsedy finančního výboru pana Molčana (za nepřítomného přednesl Ing. Drozd) ZO
projednalo a schválilo 4. rozpočtovou změnu ve výši 630 271,--Kč na straně příjmů i výdajů.
Pan Schulz informoval ZO o složení inventarizační komise pro rok 2013. Předsedou je pan Miloslav
Čapek, členy paní Anna Šikýřová a pan Břetislav Jemelka. Komise byla zřízena ke dni 15.11.2013.
Na základě metodického doporučení Krajského úřadu ZO projednalo a přijalo usnesení upravující proces
rozpočtových změn, resp. provádění jednotlivých rozpočtových opatření – viz usnesení – všemi hlasy
přítomných zastupitelů.
Ad 4) vzhled obce
Pan Schulz informoval ZO o jednání se zástupcem firmy Marius Pedersen, která pro obec zajišťuje odvoz
části odpadů. Dobrou zprávou je, že i přes uzavření skládky v Rožanech se výdaje obce na likvidaci té
části odpadů, kterou obstarává firma MP (potažmo EkoServis Varnsdorf), nezvýší.
Pan Schulz informoval ZO o tom, že za finanční odměnu, kterou obec získala za II. místo v soutěži o
Skleněnou popelnici 2012 (30.000,- Kč) bude pořízena na dětské hřiště další houpačka.
Ad 5) došlá pošta a podání občanů

Pan Schulz seznámil ZO s dopisem paní J., která opakovaně žádá o to, aby obec upustila od úklidu sněhu
na místní komunikaci p.č. 2174/1(patří do správy obce), která vede kolem její nemovitosti u Horního
rybníka. Podle jejího vyjádření tam každou zimu dochází k poškození plotu a květeny. Její žádosti je
bohužel nemožné vyhovět, protože obec musí – podle Požárního řádu – trvale udržovat přístup k vodním
nádržím jako zdrojům vody pro případný zásah požárníků. Jednou z těchto nádrží je – podle Požárního
řádu obce Doubice - i Horní rybník.
ZO přijalo nabídku bří Prchalů na opravu tzv. „ordinace“ v budově Obecního úřadu za 30.000,- Kč –
všemi hlasy přítomných zastupitelů
ad 6) Různé
Následovalo velmi vzrušené vyčinění ze strany přítomných hostů paní Kleinhamplové a paní Reichové
starostovi Schulzovi za to, že ukončil spolupráci s panem Vorlíčkem na provozování krámku v budově
Obecního úřadu. Starosta trval na svém stanovisku, zveřejněném i na Doubickém webu, že spolupráci
ukončil až poté a proto, když se oklikou dozvěděl, že pan Vorlíček hodlá krámek uzavřít od 2. listopadu
2013 na celou zimu až do Velikonoc 2014 (cca půl roku), a to bez předchozího projednání tohoto kroku s
představiteli obce. Podle názoru paní Kleinhamplové i paní Reichové však měl starosta vyjednávat a ne
konat zbrkle. Starosta řekl, že měl za to, že je to naopak, že vyjednávat o změnách v provozu krámku měl
začít pan Vorlíček. Ten ovšem o svém úmyslu na zavření krámku nikoho neiformoval. Fakt, že nyní
stěžovatelky tvrdí, jak pan Vorlíček chtěl mít v zimě otevřeno třeba jeden či dva dny v týdnu, jak chtěl
zásobovat vybrané zákazníky na základě osobní domluvy, a podobně – to všechno jsou informace, které k
tomuto „případu“ přinesly až právě stěžovatelky na tomto jednání ZO. K přesnějším závěrům ohledně
krámku, i po dlouhé a vypjaté diskusi na tomto jednáni ZO nedošlo. (Zde poznámka: S ohledem na velice
dramatický a vzrušený průběh této části jednání ((na Obecním úřadě je k dispozici audio-záznam)) budou
napříště zasedání ZO Doubice probíhat striktně podle schváleného Jednacího řádu.
Pan Faix předložil ZO k posouzení návrh zápisu do kroniky obce za rok 2012.
Ad 7) usnesení
ZO schválilo:
1)
2)
3)
4)

zapisovatelkou paní Janu Faixovou – všemi hlasy přítomných zastupitelů
ověřovatele zápisu pana Ing. Jana Drozd a pana Navaru– 5 pro pan Navara se zdržel hlasování
návrh programu schůze - všemi hlasy přítomných zastupitelů
4. rozpočtovou změnu ve výši 630 271,--Kč na straně příjmů i výdajů – všemi hlasy přítomných
zastupitelů
5) ZO stanovilo, aby mohl starosta v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, provádět jednotlivá rozpočtová opatření v rozsahu do výše
100 tis. Kč, jsou-li vyvolána organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolají další nároky
na finanční prostředky obce a dále aby mohl rozpočtová opatření ve vyšších částkách provádět jen
v případech zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů,
nepředvídaných příjmů, dále kdy zapojení výdaje je nutné k zajištění chodu obce a kdy rozpočtové
opatření je nezbytné, protože výdaj musí být realizován.
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v
kompetenci starosty na nejbližším zasedání ZO konaném po schválení rozpočtového opatření
starostou. - všemi hlasy přítomných zastupitelů
6) ZO přijalo nabídku bří Prchalů na opravu tzv. „ordinace“ v budově Obecního úřadu za 30.000,Kč – všemi hlasy přítomných zastupitelů
7) Usnesení – všemi hlasy přítomných zastupitelů
Ad 8) závěr
- příští zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 16. prosince 2013 od 16:00 v budově OÚ.
-

pan Schulz poděkoval všem přítomným za účast a poté ukončil zasedání ZO v 17:51

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jan Drozd

Martin Schulz
starosta obce

Jaroslav Navara
V Doubici 27.11.2013

Zapsala (zpracoval): Bc. Jana Faixová (Martin Schulz)

