
 
Zápis z mimořádného 18. zasedání zastupitelstva obce Doubice, 

  
konaného dne 4. května 2012 v úřadovně obecního úřadu 

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

1) Zahájení a návrh programu   
2) Výběr provozovatele IB Zadní Doubice 
3) Různé 
4) Usnesení 
5) Závěr 

 
ad 1) Zahájení a návrh programu      
 
Pan Schulz otevřel zasedání ZO v 14:05, přivítal přítomné členy ZO a hosta; konstatoval, že se 
zastupitelstvo obce sešlo v plném počtu. Navrhl sebe jako zapisovatele jednání – schváleno 6 členy ZO, 

pan Schulz se zdržel.  
ZO schválilo ověřovateli zápisu paní Marcelu Beckelovou a pana Miloslava Čapka – schváleno 
všemi členy ZO. 
Pan Schulz přednesl návrh programu schůze – schváleno všemi členy ZO. 

 
ad 2) výběr provozovatele IB Zadní Doubice 
 
Pan Schulz představil pana Romana Buřiče z Varnsdorfu, který jako jediný uchazeč projevil zájem o 
provozování Informačního bodu Zadní Doubice – tedy objektu někdejší tzv. „celnice“. Jedná se druhý (a 
zdá se i poslední) pokus jak zjistit, zda projekt provozování sezónní obsluhy této budky je životaschopný. 
IB Zadní Doubice by měl sloužit jako místo, kde se návštěvníci NP České Švýcarsko dozvědí standardní 
informace o funkcích „Parku“, možnostech turistického využití, a podobně. Zároveň bude v době 
stanovené smlouvou o spolupráci mezi Správou NP ČŠ a Obcí Doubice (tedy od 1.5.2012 – 15. 10. 2012) 
možné provozovat v tomto objektu malé „stánkové“ občerstvení podle podmínek jak Správy NP ČŠ, tak 
hygienické služby. Pan Buřič byl s těmito podmínkami seznámen a souhlasil s nimi. ZO poté schválilo 
bezúplatný pronájem IB Zadní Doubice firmě „Lepší víno s.r.o.“ – všemi hlasy členů ZO. 
 
Ad 3) Různé 
 
Nebylo projednáváno. 
 
Ad 4) Usnesení 
ZO schválilo: 
 

1) zapisovatelem pana Martina Schulze – 6 hlasy přítomných zastupitelů, pan Schulz se zdržel 
 

2) ověřovatele zápisu paní Marcelu Beckelovou a pana Miloslava Čapka – všemi hlasy přítomných 

zastupitelů 
 

3) program mimořádného 18. zasedání ZO – všemi hlasy přítomných zastupitelů 
4) bezúplatný pronájem IB Zadní Doubice firmě „Lepší víno s.r.o.“ - všemi hlasy přítomných 

zastupitelů 
5) Usnesení – všemi hlasy přítomných zastupitelů 

 
 
Ad 5) Závěr 

- pan Schulz poděkoval všem přítomným za účast a poté ukončil zasedání ZO v 14:42 



 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
Marcela Beckelová                              Martin Schulz 

                        starosta obce 
 
 
Miloslav Čapek 
 
 
V Doubici 14. 5. 2012                                              Zapsal: Martin Schulz 


