
 

Zápis z 38. zasedání zastupitelstva obce Doubice, 

  

konaného dne 17. března 2014 v úřadovně obecního úřadu 

 

 

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

Program:  
 

 
1 Zahájení a návrh programu   

2 Kontrola plnění usnesení ZO 

3 I. rozpočtová změna pro 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 16:05, 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 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. 

Starosta Schulz oznámil ZO úspěšné zakončení prověrky hospodaření obce za rok 2013 (audit), který 

dopadl podobně jako v minulých letech výborně – bez závad a nedostatků. K tomu pan Schulz podotkl, že 

v zápisu se obyčejně objevuje jen tato jedna věta o úspěšném „auditu“. Je však třeba připomenout kolik 

úsilí to stojí nejen paní účetní Faixovou, ale i další zúčastněné – finanční a kontrolní výbor, inventarizační 

komisi, a konec konců i vedení obce, pány místostarostu Jemelku i starostu Schulze. Kontrola 

hospodaření obce má každého půlroku přístup ke stohům účetních papírů. Účetnictví obce zaznamenává 

prakticky každou korunu, která obcí projde. Je proto nejen směšné, leč i nesmyslné, pravil starosta Schulz, 

zaslechnout (čas od času) zaručené hospodské žvásty o tom, jak „si na obci“ přilepšují, atd. Pan Schulz 

vyjádřil poděkování za dobrou práci v oblasti hospodaření obce a jeho kontroly především paním 

Šikýřové, Čapkové a Faixové, jakož i pánům Čapkovi, Molčanovi a Jemelkovi.  

 

Ad 3) I. rozpočtová změna pro rok 2014 

 

ZO projednalo a schválilo návrh předsedy finančního výboru pana Molčana na I. rozpočtovou změnu pro 

rok 2014 v příjmech a ve výdajích o 142.963,- Kč – jednomyslně. 
 

 

 

Ad 4) vzhled obce 



 

Pan Schulz vyjádřil potěšení nad tím, že (i když to není území obce Doubice) zmizela z vrcholu kopce 

Vápenka hromada pneumatik a dalšího odpadu, která hrozila přerůst v černou skládku. Ke spáchání 

dobrého činu odvozu tohoto nepořádku se „přiznal“ pan Ing. Drozd. 

Pan Jemelka byl požádán, aby jako soused připomněl panu Klitschovi jeho slib, týkající se vstřícného 

kroku při „rozšíření“ mizející obecní komunikace kolem severozápadního břehu Horního rybníka. 

Pan Čapek se v následujících dnech bude věnovat opravě zešílevší sirény na hasičské zbrojnici, která 

začala vydávat výstražné zvuky, aniž by jí byl kdo dotknul. 

Pan Molčan zajistí přístup pro starostu Schulze k administraci aplikace „Doubice“ pro mobilní (chytré) 

telefony, který zatím funguje pro operační systém Android, přičemž aplikace pro systém Apple je ve 

schvalovacím řízení kdesi u Applů.  

Pan Jemelka informoval ZO o nabídce jedné ústecké soukromé televizní společnosti na výrobu 

reklamního spotu o naší obci za cca 10.000,- Kč. ZO je toho názoru, že vyrobit podobný spot a umístit jej 

pak na obecní stránky (byl-li by o to vůbec zájem) jsou zcela jistě schopni obstarat místní videotvůrci. 

 

 

 

Ad 5) došlá pošta a podání občanů 

 

ZO projednalo a schválilo prodej pozemku p.č. 1449/1 o rozloze 910 m
2
 (zahrada) panu Š. Za 50,- Kč/ m

2
 

– schváleno jednomyslně. 

 

ad 6) Různé 

 

ZO opět jednalo o kronice a kronikáři. Pan kronikář Faix se dostavil na jednání ZO 16:35, právě včas, aby 

si vyslechl úvodní část kritické analýzy jeho návrhu na zápis pro rok 2013, který přednesl starosta Schulz. 

Pan Faix sice už na předcházejích zasedáních ZO oznámil, že s funkcí kronikáře končí, avšak přislíbil 

ještě zápis za rok 2013. Jeho návrh byl seriózní v oblasti počasí, zahraničních i domácích událostí, avšak 

obsahoval též – pro obecní kroniku zcela novou a nepatřičnou – rubriku stížností na údajné nedostatky v 

činnosti vedení obce a zastupitelstva. Pan Schulz se snažil panu kronikáři Faixovi vysvětlit, že do obecní 

kroniky nepatří žabomyší stížnosti na údajnou špatnou práci starosty a paní účetní, jakož tam nepatří ani 

další, ze souvislostí vytržené, polopravdy. A už vůbec, řekl pan Schulz, do kroniky, která má sloužit jako 

objektivní záznam dění v obci pro příští generace, nepatří páně Faixovy domněnky, konstrukce, či 

vyložené lži, které se v návrhu textu za rok 2013 vyskytovaly, a které jsou výrazem neustálé nutkavé 

potřeby pana Faixe kritizovat činnost vedení obce, potažmo zastupitelstva. Na to pan Faix reagoval 

výzvou, aby starosta Schulz pro nekompetetnost odstoupil z funkce. Pan Schulz opáčil, že toto přání 

splnit nemůže a nechce, za to však může pana Faixe zbavit toho utrpení, které má s psaním obecní 

kroniky a může ho odvolat z funkce. Pan Faix na to opáčil, že do funkce jej potvrdilo zastupitelstvo, takže 

chce, aby zastupitelstvo také odvolalo. Což se obratem, na návrh pan Schulze, stalo. Pro nekompetentnost 

byl z funkce kronikáře odvolán pan Faix – jednomyslně. Do funkce kronikáře ZO schválilo, na návrh 

pana Schulze, pana Ing. Jan Drozda – šesti hlasy, pan Drozd se zdržel. 
 

 

 

 

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)I. rozpočtovou změnu pro rok 2014 v příjmech a ve výdajích o 142.963,- Kč - jednomyslně 



5)prodej pozemku p.č. 1449/1 o rozloze 910 m
2 

 panu Š. za 50,- Kč/m
2  

-schvaluje všemi hlasy 

přítomných zastupitelů 

6)odvolání kronikáře pana Stanislava Faixe– ZO schvaluje všemi hlasy přítomných 

7)kronikářem obce pana Img. Jana Drozda – šesti hlasy, pan Drozd se zdržel 

8)Usnesení – všemi hlasy přítomných zastupitelů 

 

 

 

Ad 8) závěr 

příští zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 28. dubna 2014 od 16:00 v budově OÚ. 

 

pan Schulz poděkoval všem přítomným za účast a poté ukončil zasedání ZO v 16:51 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

Marcela Beckelová                               Martin Schulz 

            starosta obce 

 

 

Miloslav Čapek 

 

 

V Doubici 26.3.2014                                                                          Zapsala Bc. Jana Faixová   


