
 

Zápis z 41. zasedání zastupitelstva obce Doubice, 

  

konaného dne 23. června 2014 v úřadovně obecního úřadu 

 

 

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

Program:  
 

 
1) Zahájení a návrh programu   

2) Kontrola plnění usnesení ZO 

3) Závěrečný účet 2013; inventura 2013 a účetní závěrka 2013 

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 16:09, 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 pány Filipa Molčana a Ing. Jana Drozda – schváleno šesti členy ZO, pan 

Molčan se zdržel. 

Pan Schulz přednesl návrh programu schůze - schválen jednomyslně. 

 

ad 2) kontrola plnění usnesení ZO 

 

Nebyla žádná usnesení k plnění. 
 

Ad 3) Závěrečný účet 2013; inventura 2013 a účetní závěrka 2013 

 

Pan Molčan přednesl informace o Závěrečném účtu pro rok 2013, poté pan Jemelka přednesl zprávu o 

stavu Inventury za rok 2013 a pan Molčan opět o Účetní závěrce pro rok 2013, všechny dokumenty ZO 

projednalo a schválilo – jednomyslně. 

Všechny projednávané dokumenty jsou k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadě, nebo na elektronické 

úřední desce Obce Doubice. 
 

Ad 4) vzhled obce 

 

Pan Schulz požádal zastupitele, aby se ve čtvrtek 26.7. 2014 v pravé poledne sešli k výběru firmy, která 

provede opravu místních komunikací p.č. 2084 a p.č.2078 

 

Poté ZO jednalo o řešení situace kolem Penzionu Hubertus, kde rok co rok dochází k devastaci povrchu 

místní komunikace. Vzhledem k tomu, že setrvalou potíží, která ničí tuto komunikaci je skutečnost, že na 

ní stéká voda z přilehlého pozemku, ZO projednalo a schválilo návrh na opravu odvodnění této pasáže 

komunikace. Finanční náklady nepřesáhnou 80.000,- Kč – všemi hlasy přítomných. 
 

Pan Schulz též informoval ZO o tom, že na dětském hřišti leží velký pískovcový blok. Neleží tam 

náhodou, nýbrž záměrně a byl nám darován Správou Národního parku České Švýcarsko. V kameni je 



(zatím) ukryt mozek, který by měl, poté co jej nějaký zručný kameník z kamene osvobodí, sloužit v parku 

jako socha - symbol „Mozkových lázní Doubice“. Po zručném (a levném) kameníkovi bylo zahájeno 

pátrání. Sousedé se mohou s jejich návrhy na zhotovitele „Doubického mozku“ připojit. 
 

 

 

Ad 5) došlá pošta a podání občanů 

 

ZO pověřilo finanční výbor přípravou II. rozpočtové změny pro rok 2014. 

 

ad 6) různé 

 

Pan Schulz připomněl, že ve dnech 10.,11. a 13. července se obcí Doubice prožene peloton cyklistického 

závodu žen „Tour de Feminin 2014“. Informace o dobách průjezdu jsou vyvěšeny na obecních 

nástěnkách, ve výloze koloniálu a jsou k dispozici i v některých restauračních zařízeních. 

 

ad 7) usnesení 
 

 

 

ZO schválilo: 

 

1) zapisovatelkou paní Janu Faixovou – všemi hlasy přítomných zastupitelů 

2) ověřovatele zápisu pány Filipa Molčana Ing. Jana Drozda – šesti hlasy, p. Molčan se zdržel  

3) návrh programu schůze – všemi hlasy zastupitelů 

4) Závěrečný účet pro rok 2013 bez výhrad – jednomyslně 

5) Inventuru za rok 2013 -  jednomyslně 

6) podle § 4, odst. 8, písmena w), zákona číslo 563/1991., o účetnictví a § 84, odst. 2, písmene b),   

            zákona 128/2000 Sb., o obcích účetní závěrku obce Doubice sestavenou ke dni 31. 12. 2013 –  

            jednomyslně 

7) opravu odvodnění u penzionu Hubertus do výše 80.000,- Kč - jednomyslně 

8) Usnesení – všemi hlasy přítomných zastupitelů 

 

ZO pověřilo: 

 

1) Finanční výbor přípravou II. Rozpočtové změny pro rok 2014. 
 

2) Starostu Martina Schulze podpisem smlouvy s firmou, která bude vybrána ve čtvrtek 26.7.2014 jako 

zhotovitel opravy komunikací p.č. 2084 a p.č. 2078. 

 

Ad 7) závěr 

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

 

Pan Schulz poděkoval všem přítomným za účast a poté ukončil zasedání ZO v 16:55 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Filip Molčan                                     Martin Schulz 

             starosta obce 

Ing. Jan Drozd 

 

 

V Doubici 2. 7. 2014                                                                          Zapsala: Bc. Jana Faixová 


