
Zápis z 24. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 12.   0  7. 2004 v úřadovně obecního úřadu  

Přítomní: dle prezenční listiny - přítomno: 5 (71 %) - omluveni: Ing. Vachalec 
   pí Jašíčková

Program:     1) Zahájení a návrh programu,
2) Kontrola usnesení a schválení zápisu č. 23 ze dne 21. 06. 2004, 
3) Jednání se zástupci SČVK,
4) Projednání a schválení smlouvy na opravu kapličky,
5) Projednání a schválení smlouvy pro zastupování státu
     ve věcech majetkových - žaloba Kinského na obec,
6) Různé,
7) Usnesení,
8) Závěr

ad 1)
- pí Stejskalová zahájila zasedání v 17:05, přivítala přítomné a přednesla návrh 

programu, který byl jednohlasně přijat
- dále předala slovo zástupcům SČVK a požádala je o informace ohledně 

nového připojení objektů na vodovodní řad,

ad 2)
- zápis č. 23 ze dne 21. 06. 2004 byl schválen bez připomínek, nové úkoly
     v usnesení nebyly dány,

ad 3)
- zástupci SČVK podali informace, ke kterým vznikla bouřlivá debata z řad 

přítomných rekreantů a zastupitelů, hlavně z důvodu, kdy bylo řečeno, že 
vodovodní šachty musí mít každý rekreační objekt, což nebylo v žádném 
dokumentu, který pracovníci SČVK předali obci. Ke konci debaty bylo 
dohodnuto, že zástupci SČVK projdou celou obcí, k jednotlivým objektům se 
budou vyjadřovat a určovat místa, kde by tyto šachty měly být připraveny k 
napojení. Se zástupci SČVK bude spolupracovat pan Himmer, který byl 
k tomuto úkolu pověřen zastupiteli obce.

- Po odchodu zástupců SČVK debata pokračovala v tom smyslu, zda je nutné, 
aby obec se vodovodu zbavovala. Paní Stejskalová i pan Himmer tyto otázky 
zodpověděli, obec by na provoz vodovodu neměla v budoucnosti peníze. Pan 
Himmer předloží ZO co nejpřesnější údaje, týkající se ekonomiky provozu 
vodovodu v Doubici (zejména v souvislosti s platnými zákony a normami), 

ad 4)
- paní Stejskalová seznámila přítomné s návrhem smlouvy na opravu kapličky 

s firmou pana Merežka, smlouva byla schválena,
ZO schvaluje jednomyslně



ad 5)
- paní Stejskalová dále seznámila přítomné se smlouvou s Úřadem pro 

zastupování státu ve věcech majetkových a to z důvodu podané žaloby na 
Obec Doubici panem Kinským, který požaduje navrácení pozemků v obci,

 ZO 
schvaluje jednomyslně

ad 6)
- pí Stejskalová informuje o opravě křovinořezu a navrhuje zakoupení nového, 

profesionálního, který potřebujeme na sekání trávy a křovin,
ZO schvaluje jednomyslně

- pan Himmer přišel v 18:50 

- pan Himmer žádá zastupitelstvo o schválení žádosti paní Reiserové na 
odkoupení pozemku p. č. 928/1 o výměře 7.371 m2, z toho 800 m2 za 150,- 
Kč/m2 a 6.571 m2 za 30,- Kč/m2 (celková cena 317.130,- Kč),

ZO schvaluje jednomyslně

- paní Fuksová - dotaz na pozemek kolem kapličky, který nepatří obci 
a upozorňuje na to, aby bylo písemně potvrzeno, že můžeme na pozemek vejít. 
Současně upozorňuje na nutnost písemného potvrzení, že také úprava terénu, 
který nepatří obci, může být zahrnuta (na základě znaleckého posudku) do 
konečného vyúčtování dotace,

- paní Stejskalová - majitel pozemku u kapličky přislíbil písemné potvrzení, 
znalecké posudky máme, ing. Mertlová se vyjádří k terénním úpravám,

- pan Míšek - upozorňuje na velkou rychlost aut, která jezdí po jednosměrce od 
Rybniště, pan Himmer informuje o již schválené instalaci zpomalovacích 
pruhů, podmínky pro instalaci byly předány panu Rezkovi, na vjezdu do 
jednosměrky bude umístěna značka povolující vjezd pouze dopravní obsluze 
a informativní značka o zpomalovacích pruzích, u výjezdu značka „dej 
přednost v jízdě“,



ad 7)

Usnesení z  24. zasedání ZO Doubice, konaného dne 12.   0  7. 2004   

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:  

1) Ověřovatele zápisu: paní Fuksovou a paní Jašíčkovou
2) Zápis z 23. zasedání ZO ze dne 21. 06. 2004.
3) Schválení smlouvy na opravu kapličky s firmou pana Merežka,
4) Nákup nového křovinořezu,
- Prodej pozemku paní Reiserové a to p. č. 928/1 o výměře 7.371 m2. Z toho 

800 m2 za 150,- Kč/m2 a 6.571 m2 za 30,- Kč/m2 (celková cena 317.130,- Kč),

II. Zastupitelstvo obce pověřuje:  

- starostku obce Doubice k jednání a podepsání smlouvy s Úřadem pro
      zastupování státu ve věcech majetkových a uzavření dohody o poskytnutí
      právní pomoci dle § 13 a násl. zák. č. 201.

Usnesení jednohlasně schváleno.

ad 8)
- pí Stejskalová ukončila zasedání v  19:40 hod.

Termín dalšího zasedání ZO bude vyvěšen ve vývěsní skříňce Obecního úřadu 
v Doubici.

Ověřovatelé zápisu: Božena Stejskalová
starostka obce

Alena Jašíčková

Jaroslav Obešlo

V Doubici  19. července 2004 Zapsala: Anna Šikýřová


