
Zápis z 38.  zasedání zastupitelstva obce Doubice,
 

konaného dne 23. srpna 2010 v úřadovně obecního úřadu

Přítomní: dle prezenční listiny přítomno: 6 (84%), paní Jetýlková-Jašíčková – neomluvena, pan 
Čapek omluven

Program:

1) Zahájení a návrh programu  
2) kontrola plnění usnesení ZO
3) povodňové škody
4) opravy místních komunikací
5) Došlá pošta a podání občanů
6) Různé
7) Usnesení

Závěr

ad 1) Zahájení a návrh programu     

Pan Schulz zahájil zasedání ZO v 16:05, přivítal přítomné členy ZO, konstatoval, že i přes neomluvenou 
nepřítomnost paní Jetýlkové-Jašíčkové a omluvenou nepřítomnost pana Čapka se zastupitelstvo obce 
sešlo v usnášeníschopném počtu . Navrhl jako zapisovatelku jednání paní Faixovou – schváleno všemi 
přítomnými členy ZO. 
ZO schválilo ověřovateli zápisu pna ing. Bubíka a paní Beckelovou,, schváleno pěti hlasy , pan 
Bubík se zdržel.
Pan Schulz přednesl návrh programu schůze – program jednání pak schválen všemi přítomnými 
zastupiteli.

ad 2) kontrola plnění usnesení ZO

Pan Schulz informoval ZO, že s podpisem veřejnoprávní smlouvy s krásnolipskými hasiči stále čeká na 
schválení textu navrhované smlouvy na vyjádření pani JUDr. Tiché.

Ad 3) povodňové škody

Pan Jemelka a pan Schulz informovali ZO o průběhu bleskových povodní, které zasáhly i obec Doubice a to 
7. 8. 2010  a  o  týden později. Obecní majetek při těchto příhodách nedošel úhony, kromě dalšího nahlodání hráze 
Velkého rybníka, přes kterou šla velká povodňová vlna. Hráz (opět) vydržela, nyní obec čeká na odborné 
posouzení stavu hráze, na kterém pracuje Ing. Hýzler. 
Větší poškození domácností bohužel nastalo u domů č. p. 193 a 195. V případě domu č. p. 195 navíc došlo ještě 
před povodněmi k sesuvu půdy nad domem. Obec nechala vypracovat odborné posouzení situace Českou 
geologickou službou. Podle nálezu se nyní zahájí práce na odstranění zeminy nad domem a na zabezpečení skály. 
Vzhledem k tomu, že celkové odstranění nebezpečí sesuvu skály bude velmi nákladné, bude zapotřebí najít na tento 
projekt vhodný dotační titul.

Ad 4) opravy místních komunikací

V září zahájí firma DOKOM FINAL opravu místních komunikací p. č. 2178 a p. č. 2103/1. Obyvatelé, 
kterých se práce na „jejich“ cestách nějakým způsobem dotknou, budou o případných omezeních provozu 
informováni.



Ad 5)  došlá pošta a podání občanů

Zo schválilo žádost manželů ……… o odkoupení části pozemku p. č. 1095/13 o rozloze cca 175 m2 za 
50,- Kč/m2.
Zo schválilo odprodej částí pozemku p. č. 318/2 manželům …………..(dle dohodnutého dělení 
doloženého geometrickým plánem) za 60,- Kč/m2.

Ad 6) různé

Pan Schulz sdělil ZO, že na četné dotazy občanů ohledně záhadné pracovní činnosti (úpravy terénu, 
kopání – zdá se – odpadní jímky, přípravy na připojení elektřiny a vodovodu) na pozemku p. č. 1095/14 
reagoval žádostí na stavební úřad Rumburk o provedení šetření.

Ad 7) usnesení

ZO schválilo:

zapisovatelku paní Janu Faixovou – všemi hlasy přítomných
ověřovatele zápisu Ing. Bubíka a paní Beckelovou – pan Ing. Bubík se zdržel hlasování
žádost manželů …………….o odkoupení části pozemku p. č. 1095/13 o rozloze cca 175 m2 
za 50,- Kč/m2.
odprodej částí pozemku p. č. 318/2 manželům ………….(dle dohodnutého dělení doloženého 
geometrickým plánem) za 60,- Kč/m2
usnesení – všemi hlasy přítomných

Ad 8) závěr

 
- pan Schulz poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání ZO v 17:24
- příští (řádné) zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 20. září 2010 od 16:00 v budově OÚ.

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Lešek Bubík                                  Martin Schulz
                     starosta obce

Marcela Beckelová

V Doubici 2. září 2010             Zapsala: Jana Faixová


