
Zápis z     35. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
 

konaného dne 16. prosince 2013 v     Klubu Fabrika

Přítomní: dle prezenční listiny přítomno: 7 (100%)
Program: 

1) Zahájení a návrh programu  
2) Kontrola plnění usnesení ZO
3) návrh rozpočtu obce na rok 2014
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 16:13, sdělil, že z technických důvodů se jednání přesunulo do Fabriky.
Dále přivítal hosty i přítomné členy ZO a konstatoval, že  se zastupitelstvo obce sešlo v 
usnášeníschopném počtu. Navrhl jako zapisovatelku paní Faixovou – schváleno všemi přítomnými 
členy ZO. 
ZO schválilo ověřovateli zápisu paní Marcelu Beckelovou a pana Miloslava Čapka– schváleno 
všemi přítomnými členy ZO.
Pan Schulz přednesl návrh programu schůze - schválen jednomyslně.

ad 2) kontrola plnění usnesení ZO

Z minulého zasedání ZO nebylo k plnění nic.
Nicméně k některým zastupitelským záležitostem:

Pan Schulz konstatoval, že po napjatém čekání se firmě DOKOM FINAL podařilo ještě před vypuknutím 
zimy alespoň provizorně opravit část místní komunikace před penzionem HUBERTUS.

ZO projednalo a schválilo smlouvu o společné úhradě nákladů na akci „Varovný protipovodňový systém 
obcí DSO Tolštejn“ - jednomyslně.

Ad 3) návrh rozpočtu obce Doubice na rok 2014

Na návrh předsedy finančního výboru pana Molčana  ZO projednalo a schválilo návrh vyrovnaného 
rozpočtu obce Doubice na rok 2014 ve výši 2.497.400,- Kč v příjmech i ve výdajích – schváleno 
jednomyslně.

Ad 4) vzhled obce

Pan Schulz seznámil ZO s tím, že „Spolek přátel bílé stopy“ (pánové Hanč, Holka, Kratina a Sváček) 
zakoupil sněžný skútr, obec k tomu přidala tzv. „stopaře“ (výrobce běžkařských stop) a díky spolupráci se
Správou Národního parku České Švýcarsko vyjednala možnost provozovat zimní běžkařské tratě jak na 



území obce - „Zimní běžecký stadión“ nad Fabrikou, tak i tratě v Národním parku. Konkrétně – Kyjovské
údolí, cesta na Tokáň, žlutá od parkoviště pod obcí na Chřibskou a v jednání je i okruh na Vápence.

Ad 5) došlá pošta a podání občanů

ZO opět jednalo o kronice a kronikáři. Pan Faix už na minulém ZO sdělil, že nejspíš dodělá ještě záznam 
za rok 2012 a poté se této funkce vzdá. Na znění zápisu, který schvaluje ZO zatím ke shodě nedošlo. 
Podle pana Faixe má „být v kronice pravda“, podle starosty a některých členů ZO „pravda“ není totéž, co 
subjektivní a osobně kritické názory kronikáře vůči starostovi a vedení obce. 

ad 6) Různé

Pan Schulz informoval ZO, že firma UNILES avizuje, že bude chtít v příštím roce kácet pro Lesy ČR v 
prostoru pod kopcem Spravedlnost. Půjde řádově o 1.000 kubíků, což je cca 50 těžkotonážních tiráků. Co 
to s nezpevněnou místní cestozu provede je celkem snadné si představit. ZO bude o povolení k průjezdu 
těchto vozů přes místní komunikace jednat, až přijde čas, resp. žádost UNILESu o průjezd.

Ad 7) usnesení

ZO schválilo:

)1 zapisovatelkou paní Janu Faixovou – všemi hlasy přítomných zastupitelů
)2 ověřovatele zápisu paní Beckelovou a pana Čapka– jednomyslně
)3 návrh programu schůze - jednomyslně
)4 návrh rozpočtu obce Doubice pro rok 2014 ve výši 2.497.400,- Kč v příjmech i ve výdajích -

jednomyslně
)5 ZO projednalo a schválilo „Smlouvu o společné úhradě nákladů vynaložených na projektovou

přípravu a realizace akce: Varovný protipovodňový systém pro DSO Tolštejn“ -  jednomyslně

)6 Usnesení – všemi hlasy přítomných zastupitelů

Ad 8) závěr
- příští zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 20. ledna 2014 od 16:00 v budově OÚ.

- pan Schulz poděkoval všem přítomným za účast a poté ukončil zasedání ZO v 17:11

Ověřovatelé zápisu:

Marcela Beckelová                                     Martin Schulz
                        starosta obce

Miloslav Čapek

V Doubici 19.12.2013                    Zapsala (zpracoval): Bc. Jana Faixová  (Martin Schulz)


