
Zápis z mimořádného     37. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
 

konaného dne 10. února 2014 v     úřadovně obecního úřadu

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

1)Zahájení a návrh programu  
2)Výběr nájemce nebytových prostor o celkové výměře 115 m2 , nacházejících se 
v přízemí domu č.p. 50 v Doubici („obchod“).
3)pověření k uzavření smlouvy
4) odpisový plán pro rok 2014
5)Různé
6)usnesení
7)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 zapisovatele sám sebe– schváleno 6 
členy ZO, pan Schulz se zdržel. 
ZO schválilo ověřovateli zápisu pana Jaroslava Navaru a pana Ing. Jana Drozda– schváleno 5 
přítomnými členy ZO, pánové Drozd a Navara se zdrželi.
Pan Schulz přednesl návrh programu schůze, pozměněný o přidaný bod 4 (odpisový plán) - schválen 
jednomyslně.

ad 2) výběr nájemce nebytových prostor v budově Obecního úřadu

Na základě nabídky, kterou Obecní úřad obdržel, ZO projednalo a schválilo pronájem nebytových prostor
o celkové výměře 115 m2 , nacházejících se v přízemí domu č.p. 50 v Doubici (tzv. „obchod“) panu 
K.T.H. - všemi hlasy přítomných členů ZO

Ad 3) pověření

ZO pověřilo pana starostu Schulze podpisem nájemní smlouvy s panem K.T.H. na pronájem nebytových 
prostor o celkové výměře 115 m2 , nacházejících se v přízemí domu č.p. 50 v Doubici (tzv. „obchod“) - 6 
hlasy, pan Schulz se zdržel

Ad 4) odpisový plán pro rok 2014

Pan Molčan jako předseda finančního výboru přednesl ZO návrh na odpisový plán pro rok 2014. ZO 
projednalo a schválilo odpisový plán pro rok 2014 – všemi hlasy přítomných členů ZO



Ad 5) různé
ZO projednalo a schválilo  akci „Oprava zastřešení kolumbária na p.č. 1308 v k.ú, Doubice“ s tím, že 
náklady nepřevýší 90.000,- Kč - schváleno všemi hlasy přítomných zastupitelů
ZO projednalo a schválilo tradiční příspěvek na ještě tradičnější cyklistický závod žen „Tour de Feminin 
2014“ ve výši 3.000,- Kč -  všemi hlasy přítomných členů ZO

Ad 7) usnesení

ZO schválilo:

)1 zapisovatelem pana Martina Schulze – 6 hlasy přítomných zastupitelů, p.Schulz se zdržel
)2 ověřovatele zápisu pana Navaru a pana Ing. Drozda– 5 hlasy, p.Navara a Drozd se zdrželi
)3 pozměněný návrh programu schůze - jednomyslně
)4 pronájem nebytových prostor o celkové výměře 115 m2 , nacházejících se v přízemí domu č.p. 50 

v Doubici (tzv. „obchod“) panu K.T.H. - všemi hlasy přítomných členů ZO
)5 odpisový plán pro rok 2014 – všemi hlasy přítomných členů ZO
)6 akci „Oprava zastřešení kolumbária na p.č. 1308 v k.ú, Doubice“ s tím, že náklady nepřevýší 

90.000,- Kč - schváleno všemi hlasy přítomných zastupitelů
)7  příspěvek na cyklistický závod žen „Tour de Feminin 2014“ ve výši 3.000,- Kč – všemi hlasy 

přítomných členů ZO
)8 Usnesení – všemi hlasy přítomných zastupitelů

ZO pověřuje:
- pana Schulze podpisem nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 115

m2 , nacházejících se v přízemí domu č.p. 50 v Doubici (tzv. „obchod“) panu K.T.H.

Ad 8) závěr
- příští zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 17. března 2014 od 16:00 v budově OÚ.

- pan Schulz poděkoval všem přítomným za účast a poté ukončil zasedání ZO v 16:55

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Navara                          Martin Schulz
            starosta obce

Ing. Jan Drozd

V Doubici 18.02.2014                                                                          Zapsal Martin Schulz  


