
 
Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Doubice, 

  
konaného dne 24. září 2007 v úřadovně obecního úřadu 

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

 
Program: 1)  zahájení a návrh programu 

2) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce (audit) 

3) Zpráva Finančního výboru (financování internetu) 
4) Došlá pošta a podání občanů 

5) různé 
                        6) usnesení 
                        7) závěr 

                         
 

 

 
ad 1)        

- pan Schulz zahájil zasedání ZO v 17:05, přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo obce je 
usnášení schopné. Pan Schulz  přednesl program schůze, který byl pak schválen jednomyslně 

všemi přítomnými členy ZO. Ověřovateli zápisu ZO schválilo paní Marcelu Beckelovou a paní 

Alenu Jašíčkovou čtyřmi hlasy, paní Beckelová a paní Jašíčková se zdržely. ZO schválilo 
zapisovatelem jednání slečnu Bošinovou, všemi hlasy přítomných.  
 

ad 2) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce (audit) 
 
Pan Schulz seznámil zastupitele s výsledky dílčího auditu, který proběhl 4.9. 2007. Konstatoval, že 

kontrola dopadla nadmíru dobře, neboť nebyly shledány závady, ani nedostatky, jak uvádí zápis. V této 

souvislosti pan Schulz poděkoval všem, kteří se podíleli na tom, aby v poměrně krátkém časovém období 

byly napraveny všechny chyby a nedostatky, které OÚ vytkl předchozí (dubnový) audit. Na práci, která 

vedla k odstranění chyb a nedostatků se podílela řada spolupracovníků, především členové kontrolního a 

finančního výboru, účetní obce Jana Bošinová, a dále pak podstatnou měrou přispěla také paní Anna 

Šikýřová.  

 
ad 3) Zpráva Finančního výboru (financování internetu) 

 
Zprávu Finančního výboru přednesl ing. Bubík – jednalo se o podrobný rozbor financování začátků 
metropolitní sítě v obci, a také o analýzu budoucího financování. Podrobná zpráva ing. Bubíka z jednání o 
internetu, které se zúčastnili také pan Himmer a současný správce sítě pan Čapek, je k dispozici na 
obecním úřadě.  
Po dohodě kontrolního a finančního výboru ZO schvaluje materiál a informace ing. Bubíka  o 

internetové síti, všemi hlasy přítomných. 
ZO ukládá panu Schulzovi zvýšit propagaci metropolitní sítě, schváleno šesti hlasy, pan Schulz se 

zdržel. 
 
Ad 4)  došlá pošta a podání občanů 
 
Vzhledem ke změně majitele domu č.p. 128, ZO schválilo žádost nového majitele (osobní data jsou 
k nahlédnutí na OÚ) o pronájem části přilehlého pozemku č.p. 1449 do doby přijetí územního plánu, 

všemi hlasy přítomných. 
 

 



Pan Schulz informoval o tom, že obci bude navrácena pouliční lampa, které jakousi shodou okolností 
zmizela při výstavbě nové trafostanice u domů č.p. 214-215. O instalaci pouliční lampy na jiný podpěrný 
bod se postará pan Krajcinger. 
 
Bude kontaktován pan Brůna (z Křečan), za účelem pravidelné kontroly a údržby komínů. Občané se 
mohou zapsat na seznam žadatelů, který je k dispozici u paní Čapkové v koloniálu. 
 

 
ad 5) různé  
 
Pan Faix se dotázal, jak pokračuje záležitost s  patníky u domu č.p. 168, které vyčnívají do vozovky. Pan 
Schulz informoval o tom, že celou záležitostí se již nějaký čas zabývá příslušná instituce, kterou je Správa 
a údržba silnic, Česká Kamenice. Pan Faix postup SÚS prověří. 
Další dotaz pana Faixe míříl na ing. Bubíka, a to ohledně postupu prací na Územním plánu. Ing. Bubík 
informoval o tom, že postup prací odpovídá předem dohodnutým termínům. Pan Schulz sdělil ZO, že 
požádal o další prodloužení dotace na vypracování ÚP, tentokrát do období prvního pololetí roku 2008.  
Pan Faix se dále dotázal, jak pokračuje záležitost s diskutabilním prodejem pozemku č.p. 928/6, na který 
by měla být uvalena sankce obce. Pan Schulz zopakoval, že jednání o případném zaplacení sankce je 
složité a zdlouhavé. V případě, že k dohodě mezi obcí a bývalou majitelkou pozemku nedospěje 
k nějakému – pro obě strany – přijatelnému řešení, bude obec nucena projednat, zda bude sankci vymáhat 
soudní cestou. Pan Schulz zjistí, kdo by mohl v tomto případě obec právně zastupovat. 
Pan Faix dále navrhl, zda by se obec nemohla pokusit prostřednictvím příslušných zástupců v Poslanecké 
sněmovně požádat o dotace, které PS každý rok rozděluje při schvalování státního rozpočtu. V diskusi se 
probíralo především to, že obec může tímto způsobem žádat o dotace na připravené projekty. Problém 
obce spočívá v tom, že nemá vytvořeny finanční rezervy na přípravu projektů, neb si je v minulosti nikdy 
nevytvářela. 
Pan Faix vyzval pana Rezka, aby si pronajal od obce část pozemku, který nyní využívá při přístupu ke 
stavbě dětského hřiště na jeho pozemku. Pan Rezek s tím souhlasil. 
Pan Faix požádal, aby paní Ing. Mrázová předložila ZO zprávu o postupu jejích prací na vyhledávání 
historického majetku. 
 
 
 

 
ad 6) Usnesení z 6. zasedání ZO Doubice, konaného dne 24. srpna 2007 

  
ZO Doubice schvaluje zapisovatelkou jednání slečnu Janu Bošinovou.  
Ověřovateli zápisu paní Marcelu Beckelovou a paní Alenu Jašíčkovou. 
ZO schvaluje program 6. zasedání ZO. 
Schvaluje materiál a informace ing. Bubíka o metropolitní internetové síti v obci. 
ZO ukládá panu Schulzovi zvýšit propagaci metropolitní internetové sítě. 
 
K žádosti nového majitele o pronájem p.č. 1449 – ZO Doubice schvaluje pronájem p.č. 1449 do doby 

nabytí platnosti Územního plánu Doubice – všemi hlasy přítomných. 
 

 
 
ZO pověřuje pana Schulze zasláním úředního dopisu ve věci sankcí za prodej pozemku č.p. 928/6 

do 22.0.2007. 
 
 

Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými zastupiteli. 
ad 9) Závěr: 

 

- pan Schulz ukončil zasedání ZO v 19:10 

- příští zasedání zastupitelstva obce bude pondělí 22. října 2007 od 17:00 v budově OÚ. 

  



 
 

 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
 
Alena Jašíčková        Martin Schulz 

             starosta obce 
 
Marcela Beckelová 
 
 
V Doubici 1. října 2007      Zapsaal: Jana Bošinová                  


