
 

Zápis z 40. zasedání zastupitelstva obce Doubice, 

  

konaného dne 26. května 2014 v úřadovně obecního úřadu 

 

 

Přítomní:  dle prezenční listiny přítomno: 5 (71%), omluveni: p. Schulz, p. Molčan 

Program:  
 

 

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 16:01, přivítal hosty i přítomné členy ZO a konstatoval, že se 

zastupitelstvo obce sešlo, i přes omluvenou neúčast p. Schulze a p. Molčana, 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 

čtyřmi členy ZO, paní Beckelová se zdržela. 

Pan Jemelka přednesl návrh programu schůze - schválen jednomyslně. 

 

ad 2) kontrola plnění usnesení ZO 

 

Nebyla žádná usnesení k plnění. 
 

Ad 3) vzhled obce 

 

Pan Jemelka informoval ZO o jednání z firmou Uniles, která bude pro firmu Lesy České republiky těžit v 

lesích pod kopcem Spravedlnost. Jednání byli přítomni zástupci obeou firem a za obec pp. Schulz, 

Jemelka a Ing. Drozd. K odvozu chce firma UNILES,a.s. používat místní komunikaci p.č. 2116/4 (od 

konečné autobusu pod Spravedlnost). Jelikož se bude jednat o poměrně velký objem dřeviny - cca 640 m
3 

–
 byla s firmou Uniles uzavřena smlouva o podmínkách, za jakých obec povoluje užívání této místní 

komunikace. Jde o taková smluvní opatření, která by měla zabránit devastaci nezpevněné místní 

komunikace průjezdem těžkých strojů. Doprava nebude probíhat za nepříznivých klimatických podmínek 

(podmáčení vlivem dešťů), nebude probíhat o sobotách, o nedělích a o státních svátcích. Objem 

dopravované dřevní hmoty nepřekročí  640 m
3 

což odpovídá cca 30 obousměrným průjezdům odvozní 

soupravy. Při dopravě bude dodržována maximální rychlost odvozní soupravy 15km/h, zejména kolem 

zástavby. Vznikne-li vlivem dopravy škoda (stav komunikace byl za účasti obou smluvních stran 

zdokumentován), tak bude odstraněna maximálně do 5-ti pracovních dnů na náklady firmy UNILES,a.s. 

 

ZO projednalo a schválilo opravu místních komunikací p.č. 2078 a p.č. 2084 s tím, že náklady nepřekročí 

400.000,- Kč. V nejbližší možné době bude vyhlášeno poptávkové řízení. Zároveň bude proveden odhad 

nákladů na vytvoření drenáže (odtoku) z pozemků Lesů ČR, přes místní komunikaci před penzionem 

Hubertus dolů do Doubického parku. 



 
 

 

Ad 4) došlá pošta a podání občanů 

 

Pan Jemelka informoval ZO o žádosti p. Sirovátkové o odprodej pozemku p.č. 7/1 o výměře 307 m2. 

Bohužel této žádosti není možné vyhovět z toho důvodu, že za tímto pozemkem je obecní pozemek p.č. 

8/1, což je stavební pozemek, k němuž vede jediná přístupová cesta právě jen přes pozemek p.č. 7/1. ZO 

tuto žádost prejednalo a zamítlo – všemi hlasy přítomných. 

 

Ad 5) různé 

 

ZO Doubice projednalo a schválilo návrh nového obecního kronikáře Ing. Drozda na zápis do obecní 

kroniky za rok 2013 – čtyřmi hlasy, pan Ing. Drozd se zdržel. 

 

ad 6) usnesení 
 

 

 

ZO schválilo: 

 

1) zapisovatelkou paní Janu Faixovou – všemi hlasy přítomných zastupitelů 

2) ověřovatele zápisu paní Beckelovou a pana Čapka – všemi hlasy přítomných zastupitelů 

3) návrh programu schůze – všemi hlasy zastupitelů 

4) opravu místních komunikací p.č.2078 a p.č. 2084 s tím, že náklady nepřekročí částku 400.000,-    

            Kč – všemi hlasy přítomných zastupitelů 

5) zamítnutí žádosti paní Sirovátkové o odprodej pozemku p.č. 7/1- všemi hlasy přítomných  
 

6)  Usnesení – všemi hlasy přítomných zastupitelů 

 

Ad 7) závěr 

příští zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 23. června 2014 od 16:00 v budově OÚ. 

 

pan Jemelka poděkoval všem přítomným za účast a poté ukončil zasedání ZO v 16:45 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Marcela Beckelová                              Břetislav Jemelka 

             místostarosta obce 

Miloslav Čapek 

 

 

V Doubici 7. 5. 2014                                                                          Zapsal: Martin Schulz   


