Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 20. ledna 2014 v úřadovně obecního úřadu
Přítomní:
Program:

dle prezenční listiny přítomno: 6 (84%), omluven pan Schulz

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 Jemelka zahájil zasedání ZO v 16:00, přivítal hosty i přítomné členy ZO a konstatoval, že se
zastupitelstvo obce sešlo v usnášeníschopném počtu. Navrhl jako zapisovatelku paní Bc. Janu Faixovou –
schváleno všemi přítomnými členy ZO.
ZO schválilo ověřovateli zápisu pana Filipa Molčana a pana Ing. Jana Drozda– schváleno všemi
přítomnými členy ZO.
Pan Jemelka 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 Jemelka konstatoval, že byl opraven můstek ve zkratce od obecního úřadu k domu č.p. 46 „u Čapků“.
Dále zastupitele seznámil s projektem na opravu obecního kolumbária, kde je zapotřebí udělat novou
dřevěnou střechu.
Ad 3) Odměny ZO Doubice
Dle nařízení vlády ze dne 18. 12. 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za
výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů panu starostovi jako uvolněnému
zastupiteli obce Doubice zvedá plat o 5,25%.
Odměna neuvolněnému místostarostovi Břetislavu Jemelkovi zůstává v nezměněné výši- schváleno 5
hlasy, pan Jemelka se zdržel hlasování
Ad 4) 5 rozpočtová změna, daně
Pan Molčan jako předseda finančního výboru informoval ZO o 5 rozpočtové změně, která byla schválena
dne 31. 12. 2013 panem starostou Martinem Schulzem, který byl k tomuto úkonu pověřen a schválen na
ZO dne 18.11.2013.

Dále ZO předložil vypracovanou tabulku s daňovými rozdíly let 2012-2013
Pol.
1111
1112
1113
1121
1211
1511
CELKEM

Rozdíl FÚ 2012/2013
Název
Daně 2012
Daně 2013
FO ze
335 234,09
251 039,37
záv.činnosti
FO ze
32 518,70
4 729,03
sam.výděl.č.
FO z kapital. 36 258,47
29 224,85
výnos
Daň z
356 343,86
294 786,96
příjmů PO
Daň z
692 279
617 852,18
přidané
hodn.
Daň z
276 436,46
763 617,51
nemovitosti
1 729 070,58
1 961 249

Rozdíl
-84 194,72
-27 789,67
-7 033,62
-61 556,90
-74 426,82
487 181,05
232 179,32

Ad 5) došlá pošta a podání občanů
ZO opět jednalo o kronice a kronikáři. Pan Faix už na před minulém ZO sdělil, že nejspíš dodělá ještě
záznam za rok 2012 a poté se této funkce vzdá. Nakonec připravil i rok 2013 a funkce se od letošního
roku opravdu vzdává. Nově znění zápisu do kroniky za rok 2012 ZO schvaluje všemi hlasy přítomných
zastupitelů
Pan Jemelka informoval zastupitele o došlé poště manželů Slámových kvůli barvě fasády na jejich RD,
aby mohlo dojít ke kolaudaci domu na p.p. 20/1 v k.ú. Doubice, na toto Obecní úřad reagoval, tak, že
v současné době nemá proti tomuto žádné námitky.
ad 6) Různé
Pan Čapek informoval ZO, že se dne 6. 1. 2014 sešla inventarizační komise a požádal zastupitele o
vyřazení majetku dle Likvidačního protokolu č. 1, který zde předložil. Z důvodu stáří a koroze se jedná o
e.č. 039 diktafon, 2x kazeta v hodnotě 2 420,70Kč a
.e. 172 Sekačku značky Honda GCV 160 v hodnotě 13 851,60Kč – ZO schvaluje všemi hlasy
přítomných
Firma NPČŠ avizuje, návrh opatření obecné povahy platné na jeho území v období 1.3 – 31. 7. 2014, viz.
úřední deska obce Doubice
Pan Molčan informoval o nové mobilní aplikaci, kterou pro obec Doubici zřídí zcela zdarma jeho firma.
Jen žádá o nápady, co se týká bodů, které by stály za to, aby se v aplikaci ukázaly. Zmínil se, že o
podobné aplikace již má zájem např. magistrát města Děčína.
Ad 7) usnesení
ZO schválilo:
1) zapisovatelkou paní Janu Faixovou – všemi hlasy přítomných zastupitelů

2) ověřovatele zápisu pana Molčana a pana Ing. Drozda– jednomyslně
3) návrh programu schůze - jednomyslně
4) Odměna neuvolněnému místostarostovi Břetislavu Jemelkovi zůstává v nezměněné výšischváleno 5 hlasy, pan Jemelka se zdržel hlasování
5) Zápis do kroniky za rok 2012 - schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů
6) Z důvodu stáří a koroze dle Lividačního protokolu č. 1 - e.č. 039 diktafon, 2x kazeta v hodnotě
2 420,70Kč a č.e. 172 Sekačku značky Honda GCV 160 v hodnotě 13 851,60Kč – ZO schvaluje
všemi hlasy přítomných
7) Usnesení – všemi hlasy přítomných zastupitelů

Ad 8) závěr
- příští zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 24. února 2014 od 16:00 v budově OÚ.
-

pan Jemelka poděkoval všem přítomným za účast a poté ukončil zasedání ZO v 16:25

Ověřovatelé zápisu:

Filip Molčan

Břetislav Jemelka
místostarosta obce

Ing. Jan Drozd
V Doubici 28.1.2014

Zapsala Bc. Jana Faixová

