
Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Doubice, 
  

konaného dne 25. července 2011 v úřadovně obecního úřadu 
 
 
Přítomní:  dle prezenční listiny přítomno: 7 (100%) 
 
Program:  

1) zahájení a návrh programu   

2) kontrola plnění usnesení ZO 

3) 2. rozpočtová změna pro rok 2011  

4) oprava místních komunikací 

5) došlá pošta a podání občanů 

6) různé  

7) usnesení 

8) závěr 
 
 

ad 1) Zahájení a návrh programu      
 
Pan Schulz zahájil zasedání ZO v 16:05, přivítal přítomné členy ZO i hosty, a konstatoval, ţe se 
zastupitelstvo obce sešlo v usnášeníschopném počtu.  
Navrhl jako zapisovatele paní Faixovou – schváleno všemi hlasy.  
Dále navrhl jako ověřovatele zápisu pány Miloslava Čapka a Jaroslava Navaru – schváleno všemi 

přítomnými zastupiteli 
Pan Schulz přednesl návrh programu schůze  - schválen všemi přítomnými zastupiteli. 

 
ad 2) kontrola plnění usnesení ZO 
 
Nebyla ţádná usnesení k plnění, kromě zadání ZO pro finanční výbor k přípravě 2. rozpočtové změny pro 
rok 2011. 
 
ad 3) 2. rozpočtová změna pro rok 2011 
 
Pan Molčan seznámil ZO s jednáním finančního výboru, na jehoţ návrh poté ZO projednalo a schválilo 2. 
rozpočtovou změnu pro rok 2011 – viz úřední deska OÚ, oddíl „Úřední deska“ – všemi hlasy přítomných 
zastupitelů 

 
Ad 4) oprava místních komunikací 
 

Pan Schulz informoval ZO o dokončení opravy části místní komunikace p.č. 2129/1 v úseku od hotelu 
JEF po křiţovatku u Stavomontu. Firma DOKOM FINAL stavbu provedla rychle a úspěšně. Náklady na 
opravu jsou 613.028,40 Kč, přičemţ část financí pokryje dotace Ústeckého kraje v programu POV ve 
výši 184.000 Kč. Pan Schulz připomněl, ţe budou-li i nadále podobně příhodné podmínky jako dosud, 
uskuteční se v příštím roce (dle volebního programu současného ZO) další etapa opravy místních 
komunikací. 
Pan Schulz také informoval ZO o probíhajících opravách státních komunikací směrem na Krásnou Lípu 
(přes Vápenku) a na Chřibskou. Okolo staveb proběhly vsí různé informační šumy, které nám nikomu 
mnoho nepomohou, neb cesty jsou prostě uzavřeny. Proto: Konkrétní povolení jsou k nahlédnutí na 
webových stránkách obce i s údaji o tom, kdy byla tato povolení na úřad doručena a kdo je za uzavírky, 
resp. opravy odpovědný. Silnice na Chřibskou by měla být uzavřena do konce srpna 2011, silnice na 
Krásnou Lípu do 12. 08. 2011. 



 
Ad 5) došlá pošta a podání občanů 
 

ZO projednalo a schválilo prodeje pozemku p.č. 321/2, jiná plocha, výměra 218m
2 

, manţelům Š. za 50 
Kč/ m

2
. - všemi hlasy přítomných zastupitelů.  

ZO revokovalo usnesení z 5. jednání ZO a vzhledem k opraveným výměrám znovu schválilo prodej části 
p.č. 1051/7 o výměře 95 m

2
 manţelům R. a prodej části p.č. 1051/8 o výměře 175 m

2
 manţelům P. Cenu 

stanovilo ZO na 50,- Kč/m
2
. 

ZO projednalo a schválilo pronájem objektu (doplnit č.) „hasičárny“ panu N. za 18.000,- Kč/ročně – 
schváleno šesti přítomnými zastupiteli, pan N. se zdrţel. 
ZO projednalo a schválilo přijetí daru od paní J. K. ve výši 1059,- Kč. Šlo o součást ceny, kterou za Obec 
Doubice předával starosta vítězce jedné z vrchařských prémií letošního ročníku „Tour de Feminin“ – 
schváleno všemi přítomnými zastupiteli. 
ZO projednalo a schválilo příspěvek ve výši 2.000,- Kč Spolku přátel Doubice k zabezpečení tradičních 
koloběţkových závodů, které proběhnou 21. 8. 2011 – všemi hlasy přítomných zastupitelů. 
 
Ad 6) různé 
 
ZO jednala o ţádosti p. Krbůškové o opravě a rozšíření cesty p.č. 2173/1podél Horního rybníka, p.č. 
1159. Věc se má tak, ţe dříve poskytoval tzv. „širokou“ cestu pan Rezek, neboť nechal tuto „pohodlnější“ 
cestu vést po jeho pozemku. Po sporech s paní Krbůškovou pak ovšem nechal svůj pozemek oplotit a obci 
zbyla jen původní a uţší cesta vedoucí po hraně rybníka. Ta bohuţel vlivem počasí po částech mizí. Cesta 
je sice nepohodlná,  leč schůdná. Obec nemá prostředky na to, aby buď vybudovala nějakou (zřejmě 
dřevěnou) cestu nad hladinou rybníka (verze „Benátky“), nebo aby vykoupila pozemky pro cestu dále od 
rybníka od nového majitele těchto pozemků. Obec proto bude nadále udrţovat stávající podobu této 
místní cesty. 
 
ZO také jednalo o ţádosti občanů z oblasti „chatiček“ o zachování příjezdové cesty vedoucí stavebním 
pozemkem p.č. 1094 (zhruba naproti Sieberům). Ukázalo se (díky p. Ţidlickému), ţe obec se léta mýlila, 
neb tato přístupová cesta je skutečně vedena v územním plánu jako řádná komunikace. Bude proto nutné 
provést oddělení této cesty od stavebního pozemku p.č. 1094 a postarat se o její údrţbu.  
 
Pan Schulz informoval ZO o tom, ţe při bouři, která před nějakým časem prošla vsí, byla poničena velká 
část veřejného osvětlení (zhruba oblast od Velkého rybníka nahoru k chatičkám). Opravy rozvodné sítě 
veřejného osvětlení (je v majetku obce), jakoţ i výměna cca 30 ţárovek, pojistek a další elektroinstalace 
přišla na cca 10.000,- Kč. Náhradu škody obec uplatní u pojišťovny. 
 
Ad 7) usnesení 
 
ZO schválilo: 
 
1) zapisovatelku jednání paní Faixovou – všemi hlasy přítomných zastupitelů. 
2) ověřovateli zápisu pány Miloslava Čapka a Jaroslava Navaru – všemi hlasy přítomných zastupitelů. 
3) program 9. schůze ZO – všemi hlasy přítomnými zastupiteli. 
4) 2. Rozpočtová změna v příjmech i ve výdajích o 250 000Kč na celkových 2 672 000Kč – všemi hlasy    

    přítomných zastupitelů. 
5) prodeje pozemku p.č. 321/2, jiná plocha, výměra 218m

2 
, manţelům Š. za 50 Kč/ m

2
. - všemi    

    hlasy přítomných zastupitelů 
 6) ZO revokovalo usnesení z 5. jednání ZO a vzhledem k opraveným výměrám znovu schválilo prodej   
     části p.č. 1051/7 o výměře 95 m

2
 manţelům R. a prodej části p.č. 1051/8 o výměře 175 m

2
    

     manţelům P. Cenu stanovilo ZO na 50,- Kč/m
2
-schváleno všemi hlasy přítomných zo 

7) pronájem objektu č.e.202 „hasičárny“ panu N. za 18.000,- Kč/ročně – schváleno šesti    

     přítomnými zastupiteli, pan N. se zdržel. 
8) přijetí daru od paní J. K. ve výši 1059,- Kč. – schváleno všemi přítomnými zastupiteli. 
9) příspěvek ve výši 2.000,- Kč Spolku přátel Doubice k zabezpečení tradičních koloběţkových závodů,  
  které proběhnou 21. 8. 2011 – všemi hlasy přítomných zastupitelů 

 



Na Vědomí: 
 
ZO pověřilo starostu obce Martina Schulze o zaslání odpovědi manţelům Krbuškovým, zajištění dovozu 
štěrku k paní Sechterové do zatáčky a o kontaktování pojišťovny UNIQA kvůli pojistné události na 
veřejném osvětlení. 
 
Ad 8) závěr 
 

- pan Schulz poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání ZO v 17:20 

- příští zasedání zastupitelstva obce se koná 26. září 2011 od 16:00 v budově OÚ. 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Miloslav Čapek                                                                        Martin Schulz 

    starosta obce 
Jaroslav Navara 
 
 
V Doubici 2.. srpna 2011                        Zapsala: Jana Faixová 


