Zápis z 42. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 28. července 2014 v úřadovně obecního úřadu
Přítomní:
Program:

dle prezenční listiny přítomno: 7 (100%)

1) Zahájení a návrh programu
2) Kontrola plnění usnesení ZO
3) II. 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 16:02, 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 šesti
členy ZO, paní Beckelová se zdržela.
Pan Schulz přednesl návrh programu schůze - schválen jednomyslně.
ad 2) kontrola plnění usnesení ZO
Nebyla žádná usnesení k plnění. Pan Schulz oznámil ZO splnění zadání, které ho pověřovalo podepsat
smlouvu s úspěšným uchazečem o provedení projektu „Oprava místních komunikací na p.p.č. 2084 a
p.p.č. 2078“. Opravu provede firma DOKOM FINAL s.r.o. Termín dokončení je srpen 2014.
Ad 3) II. Rozpočtová změna pro rok 2014
Pan Molčan přednesl informace o II. rozpočtové změně pro rok 2014 v příjmech i ve výdajích v celkové
výši 58.000,- Kč. Dokument ZO projednalo a schválilo – jednomyslně.
Ad 4) vzhled obce
Pan Schulz požádal pány Drozda a Jemelku, aby využili svých kontaktů a požádali partnery z Unilesu,
potažmo Lesů ČR, zda by mohli opravit cestu, která vede lesem od státní silnice ke konci místní
komunikace od „Májáku“. (K dohodě v době od schůze ZO po vyhotovení tohoto zápisu již došlo. Oprava
bude provedena.)
Pan Schulz též informoval ZO o tom, že v rámci oprav místních komunikací p.p.č. 2078 a 2084 dojde k
opravě propadlé vozovky na konci tzv. „jednosměrky“ (p.č. 2129/2).
Rovněž dojde – v témže termínu) k odvodnění louky před penzionem Hubertus, odkud pochází voda
každoročně v zimě trhající místní komunikaci v těchto místech. Finance na tuto akci ZO schválila na
svém předchozím zasedání.

Pan Schulz informoval ZO o nadcházející návštěvě komise, která pracuje na zpracování digitálního
povodňového plánu a s tím spojených protipovodňových opatření. V rámci tohoto společného projektu
„Svazku obcí Tolštejn“ dojde též, jak bylo příslušnou firmou oznámeno, k instalaci obecního rozhlasu, a
to v prvním týdnu měsíce září.
Ad 5) došlá pošta a podání občanů
Pan Schulz informoval ZO o probíhající komunikaci mezi firmou ELSTAV, která zajišťuje stavby el.
přípojek pro firmu ČEZ. Jedná se o zavedení přípojky na pozemek p.č. 1095/13.
ad 6) různé
Pan Ing. Drozd informoval ZO o některých bodech připravované změny zákona o ochraně přírody, jehož
návrh právě začal svou předschvalovací pouť po ministerstvech. V případě, že by tento návrh byl schválen
znamenalo by to, kromě jiného, pro obec i větší možnost podílet se na rozhodnutích Správy Národního
parku. V tomto smyslu dorazily na obecní úřad žádosti několika sousedů o prodloužení cyklistické stezky
od Tokáně směrem k Panenské jedli. Žádosti budou předány Správě NPČŠ.
ad 7) usnesení
ZO schválilo:
1)
2)
3)
4)
5)

zapisovatelkou paní Janu Faixovou – všemi hlasy přítomných zastupitelů
ověřovatele zápisu paní Marcelu Beckelovou a pana Miloslava Čapka – šesti hlasy, p. Beckelová
se zdržela
návrh programu schůze – všemi hlasy zastupitelů
II. rozpočtovou změnu pro rok 2014 v příjmech i ve výdajích v celkové výši 58.000,- Kč –
jednomyslně
Usnesení – všemi hlasy přítomných zastupitelů

ad 8) závěr
příští zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 25. srpna 2014 od 16:00 v budově OÚ.
Pan Schulz poděkoval všem přítomným za účast a poté ukončil zasedání ZO v 16:50
Ověřovatelé zápisu:
Marcela Beckelová

Martin Schulz
starosta obce

Miloslav Čapek
V Doubici 6. 8. 2014

Zapsala: Bc. Jana Faixová

