
Zápis z     35. zasedání zastupitelstva obce Doubice,  
 

konaného dne 31. května 2010 v úřadovně obecního úřadu

Přítomní: dle prezenční listiny přítomno: 5 (86%), paní Beckelová omluvena, paní Jetýlková-
Jašíčková neomluvena

Program:

1) Zahájení a návrh programu  
2) kontrola plnění usnesení ZO
3) I. rozpočtová změna pro rok 2010
4) Opravy místních komunikací
5) Došlá pošta a podání občanů
6) Různé
7) Usnesení
8) Závěr

ad 1) Zahájení a návrh programu     

Pan Schulz zahájil zasedání ZO v 16:09, přivítal přítomné členy ZO, konstatoval, že i přes omluvenou 
nepřítomnost paní Beckelové a neomluvenou nepřítomnost paní Jetýlkové-Jašíčkové se zastupitelstvo 
obce sešlo v usnášeníschopném počtu. Navrhl jako zapisovatelku jednání paní Faixovou – schváleno 
všemi přítomnými členy ZO. 
ZO schválilo ověřovateli zápisu pana 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 průběžně plněna. Finanční výbor se sešel, aby vypracoval I. rozpočtovou změnu.

Ad 3) I. rozpočtová změna pro rok 2010

Ing. Bubík přednesl zprávu ze zasedání finančního výboru, který navrhl I. rozpočtovou změnu pro rok 
2010. Úprava rozpočtu byla nutná vzhledem k tomu, že obec obdržela různé dotační tituly, které je nutné 
v rozpočtu obce zohlednit. (Podrobnější zpráva o I. rozpočtové změně je na webových stránkách obce 
v rubrice „Ekonomika“).
Na návrh finančního výboru ZO schválilo I. rozpočtovou změnu pro rok 2010 – všemi hlasy.

Ad 4) oprava místních komunikací

Pan Schulz navrhl, aby původní záměr opravit jen část komunikací p.č. 2178 a p.č. 2103/1, byl rozšířen 
na opravu obou celých cest. Je to možné vzhledem k tomu, že obec nyní disponuje finančními prostředky 
z prodeje pozemků, které jen zbytečně leží na účtu a mohou být využity účelněji. Podle předběžných 
odhadů nákladů by oprava obou komunikací měla stát cca 710.000,-. Vzhledem k tomu, že dotace KÚ 
v rámci POV 2010 - cca 280.000,-  tvoří 75% celkového předpokládaného objemu dotace, musí k tomu 
obec přidat zhruba 100.000,-, aby byla celá dotační částka využita. Když tedy k těmto cca 400.000,- obec 
„přidá“ ze svého o něco více než 300.000,- může za tu cenu pořídit kompletní opravu obou komunikací.



Po diskusi ZO schválilo uskutečnění opravy obou zmiňovaných komunikací p.č. 2178 a p.č. 2103/1 – 
všemi hlasy. (viz „Usnesení“)

Ad 5) došlá pošta a podání občanů

ZO projednalo a schválilo žádost Spolku přátel Doubice o prodloužení pronájmu „Návesního rybníku“ o 
další tři roky. ZO schválilo snížení ročního nájmu na 8.000,- Kč s podmínkou, že budou dodržovány body 
smlouvy týkající se údržby okolí rybníka – čtyřmi hlasy přítomných, pan Rezek se zdržel.

ZO projednalo a schválilo pronájem obecního bytu slečně Janě Dvořákové za měsíční nájem 1.500,- Kč 
(voda a energie zvlášť) – všemi hlasy přítomných členů ZO.

ZO projednalo otázky spojené s předáním nebytových prostor dalšímu nájemci. ZO provede vyrovnání 
s předchozím nájemcem p. Petrem Čapkem po předložení faktur za provedené rekonstrukční práce a 
doložení příslušných revizních zpráv – všemi hlasy přítomných členů ZO.

ZO projednalo a schválilo žádost paní Rezkové o finanční příspěvek na pořádání „Dětského dne“ ve výši 
5.000,- Kč – všemi hlasy přítomných členů ZO.

ZO projednalo žádost Spolku přátel Doubice o poskytnutí prostor pro připravovanou expozici o historii 
obce Doubice a pověřilo starostu, aby v této věci zahájil příslušná jednání – všemi hlasy přítomných.

Ad 6)  různé

Pan Faix předložil návrh zápisu do obecní kroniky za rok 2009. 
ZO zápis po diskusi schválilo – všemi hlasy přítomných členů ZO.

ZO jednalo o setrvalém katastrofálním a tragickém stavu státních komunikací. Zdá se, že jediné, co 
v tomto ohledu může obec dělat je přeposílat stížnosti veřejnosti na stav těchto silnic na Krajský úřad.

Pan Schulz informoval ZO, že podal za obec přihlášku do soutěže „Vesnice roku 2010“. Hodnotící 
komise této soutěže navštíví obec dne 22. června 2010.

Ad 7) usnesení

ZO schválilo:

Zapisovatelku paní Janu Faixovou – všemi hlasy přítomných zastupitelů

ověřovatele zápisu pana Ing. Bubíka a pana Rezka – všemi hlasy přítomných zastupitelů

program – všemi hlasy přítomných zastupitelů

I. rozpočtovou změnu pro rok 2010 v příjmech i ve výdajích o 747 830Kč na 3 022 030Kč. – všemi 
hlasy přítomných zastupitelů

uskutečnění opravy komunikací p.č. 2178 a p.č. 2103/1 – všemi hlasy přítomných

prodloužení pronájmu „Návesního rybníka“ o další 3 roky Spolku přátel Doubice a snížení 
nájemného na 8 000Kč/ ročně. Podmínkou snižení nájmu je, že budou dodržovány body smlouvy 
týkající se údržby okolí rybníka – čtyřmi hlasy přítomných, pan Rezek se zdržel.



pronájem obecního bytu slečně Janě Dvořákové za měsíční nájem 1.500,- Kč (voda a energie zvlášť) 
– všemi hlasy přítomných členů ZO.

vyrovnání s předchozím nájemcem nebytových prostor p. Petrem Čapkem po předložení faktur za 
provedené rekonstrukční práce a doložení příslušných revizních zpráv – všemi hlasy přítomných 
členů ZO.

žádost paní Rezkové o finanční příspěvek na pořádání „Dětského dne“ ve výši 5.000,- Kč – všemi 
hlasy přítomných členů ZO.

žádost Spolku přátel Doubice o poskytnutí prostor pro připravovanou expozici o historii obce 
Doubice a pověřilo starostu, aby v této věci zahájil příslušná jednání – všemi hlasy přítomných.

zápis do kroniky za rok 2009 – všemi hlasy přítomných

Usnesení - jednomyslně

Ad 8) Závěr
- pan Schulz poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání ZO v 17:43
- příští zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 28. června 2010 od 16:00 v budově OÚ.

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Lešek Bubík                         Martin Schulz
                        starosta obce

Karel Rezek

V Doubici 9. června 2010             Zapsala: Jana Faixová


