
 

Zápis z 44. zasedání zastupitelstva obce Doubice, 

  

konaného dne 29. září 2014 v úřadovně obecního úřadu 

 

 

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

Program:  
1) Zahájení a návrh programu   

2) Kontrola plnění usnesení ZO 

3) III. Rozpočtová změna pro rok 2014 

4) Vzhled obce – obecně závazná vyhláška č.2/2014 (o odpadech), info o cestách 

5) Došlá pošta a podání občanů  

6) Různé 

7) Usnesení 

8) Závěr 

 
ad 1) Zahájení a návrh programu      

 

Pan Schulz zahájil zasedání ZO v 16:04, 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.  
 

Ad 3) III. Rozpočtová změna pro rok 2014 

 

ZO projednalo a schválilo návrh předsedy finančního výboru na III. rozpočtovou změnu pro rok 2014 v 

příjmech i ve výdajích o 281.700,- Kč - všemi hlasy. 
 

 

Ad 4) vzhled obce 

 

Pan Schulz informoval ZO o tom, že opravy místních komunikací p.p.č. 2078 a 2084 byly dokončeny. 

Nepodařilo se opravit propadlou vozovku v „jednosměrce“. Jde o to, že někdo (něco) rozdrtilo 

odvodňovací trubky pod vozovkou, takže je nutné je vyjmout, znovu podložit a znovu položit, načež 

překrýt asfaltem. Na to nebyly nyní technické prostředky, ani čas. Firma DOKOM FINAL přislíbila 

provést opravu zhruba v polovině listopadu. 

Termín montáže obecního rozhlasu opět posunul. Nyní to vypadá, že by mohl být uveden do provozu v 

polovině října. 

Pan Schulz informoval ZO, že obec Doubice se opět kvalifikovala do finále soutěže o „Skleněnou 

popelnici“ (soutěž ve sběru a třídění komunáloního odpadu). 

ZO projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku č.2/2014 o sběru a třídění komunálního odpadu – 

všemi hlasy. 

 
 

 

 



Ad 5) došlá pošta a podání občanů 

 

ZO schválilo žádost pana K. o koupi pozemku č.p. 1267/1, zahrada, 84m
2 

za 50,- Kč/m
2
 – všemi hlasy. 

ZO schválilo žádost pana J.Š. o koupi pozemku č.p. 1449/1, trvalý travní porost, o výměře 910 m2 za 50,- 

Kč/m2 – všemi hlasy 

ZO schválilo žádost pana J.B. O prodej pozemku č.p. 1449/2, trvalý travní porost, o výměře 310 m2 za 

50,- Kč/m2 – všemi hlasy. 
 

ad 6) různé 

 
 

Pan Obešlo (host) nejprve poděkoval ZO za práci v uplynulém funkčním období a poté vznesl dotaz, proč 

chybí v zápise z minulého zasedání zastupitelstva pasáž o odložení rozhodování o nákupu přímotopů s 

akumulací tepla na bedra příště zvoleného zastupitelstva. V zápisu tato pasáž nechybí a ZO se dohodlo, že 

rozhodování nákupu nových (úsporněji pracujících) přímotopů odloží na bedra příště zvoleného 

zastupitelstva. Pan Obešlo se rovněž dotazoval, co zastupitelstvo mělo v minulém volebním programu a 

co z něj nesplnilo. Pan Schulz odpověděl, že pokud se pamatuje, nepovedlo se prosadit úřední snížení 

rychlosti v obci a nebyl vydáván připravovaný „Doubický občasník“.  
 

ad 7) usnesení 
 

ZO schválilo: 

 

1) zapisovatelkou paní Janu Faixovou – všemi hlasy přítomných zastupitelů 

ověřovatele zápisu paní Marcelu Beckelovou a pana Miloslava Čapka  –  schváleno šesti členy ZO, paní 

Beckelová se zdržela. 

2) program – všemi hlasy přítomných zastupitelů 

3) III. rozpočtovou změnu pro rok 2014 v příjmech i ve výdajích o 281.700,- Kč - všemi hlasy.    

4) obecně závaznou vyhlášku č.2/2014 o sběru a třídění komunálního odpadu – všemi hlasy. 

5) žádost pana K. o koupi pozemku č.p. 1267/1, zahrada, 84m
2 

za 50,- Kč/m
2
 – všemi hlasy 

6) žádost pana J.Š. o koupi pozemku č.p. 1449/1, trvalý travní porost, o výměře 910 m2 za 50,-  

            Kč/m2 – všemi hlasy 

7) žádost pana J.B. O prodej pozemku č.p. 1449/2, trvalý travní porost, o výměře 310 m2 za 50,-    

            Kč/m2 – všemi hlasy. 

8) Usnesení – všemi hlasy přítomných zastupitelů 

 

ad 8) závěr 

 

příští zasedání zastupitelstva obce, tentokrát „ustavující“ bude vyhlášeno v zákonném termínu po 

komunálních volbách 

 

Pan Schulz poděkoval všem přítomným za jejich práci v zastupitelstvu, za všechno, co dobrého pro obec 

vykonali a vyslovil přání, aby se po volbách opět shledali. Poté ukončil zasedání ZO v 16:55 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Marcela Beckelová                                     Martin Schulz 

             starosta obce 

Miloslav Čapek 

 

 

V Doubici 8.10. 2014                                                                      Zapsala: Bc. Jana Faixová 


