
 Zápis z 29. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
 

konaného dne 13. prosince 2004 v úřadovně obecního úřadu

Přítomní: dle prezenční listiny - přítomno: 5 (71 %) - omluvena paní Jašíčková 
a Ing. Vachalec 

Program: 1) Zahájení a návrh programu.
2) Kontrola usnesení a schválení zápisu ZO č. 28 ze dne 22. 11. 2004.  
3) Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole výběru poplatků 
4) Projednání návrhu rozpočtového provizoria na rok 2005.
5) III. rozpočtová změna obce Doubice.
6) Přijmutí sponzorského daru od M. Čapka.
7) Různé.
8) Usnesení.
9) Závěr.

ad 1)       
- paní Stejskalová zahájila zasedání ZO v 16:15, přivítala přítomné a přednesla   
      návrh programu, který byl jednohlasně přijat.

ad 2)
- zápis č. 28 ze dne 22. 11. 2004 byl schválen bez připomínek, úkol č. 22/04  splněn 

(kontrola výběru poplatků a plateb).

ad 3)
- paní Šikýřová (za omluvenou paní Jašíčkovou) přednesla zprávu  kontrolního 

výboru o provedené kontrole výběru poplatků v obci, která byla provedena 
k 30. 11. 2004. K dnešnímu dni jsou nezaplaceny poplatky za domovní odpad ve 
dvou objektech a to v č. 17 a v č. 128, dále za odběr vody dluží objekt č. 128 a dále 
chybí poplatek za psy v objektu č. 17. Jinak veškeré platby a poplatky jsou 
zaplaceny. Tyto nezaplacené poplatky budou vedeny v pohledávkách a tím 
převedeny do roku 2005, jestliže nebudou do konce roku zaplaceny.

ZO - bere na vědomí bez připomínek

ad 4)
- k předloženému provizoriu rozpočtu pro rok 2005 byly dány připomínky 

paní Fuksovou a  to, aby se snížily výdaje a tím i použití zůstatku financí, které jsou 
na běžném účtu. Jinak toto rozpočtové provizorium zastupitelstvo obce přijalo 
s tím, že při návrhu na nový rozpočet se budou muset výdajové položky snížit. 

ZO - schváleno
 
- Dále paní Fuksová upozorňuje na vysoké náklady na odvoz odpadu, bylo by dobře 

se nad tímto zamyslet , zda by nebylo lepší, aby objekty měly své popelnice 



a kontejnery se přistavovaly pouze několikrát za rok, protože do těchto kontejnerů 
nám ukládají odpad i občané z okolních obcí. 
K této připomínce byla diskuse. K  tématu domovního odpadu se vrátíme příští 
zastupitelstvo.

ad 5)
- III. rozpočtová změna byla projednána bez připomínek a schválena. 

ZO - souhlasí
ad 6)

- pan Miloslav Čapek předal obci 2.000,- Kč  jako sponzorský dar. Zastupitelstvo dar 
v plné výši přijímá.

ZO - souhlasí s přijetím daru
ad 7)

- paní Stejskalová informuje o zrušeném účtu u ČSOB, který byl zřízen z důvodu 
sbírky na územní plán. Z vybrané částky se zaplatila faktura za přípravné práce na 
územní plán.

- pan Himmer informoval o převzetí prací na opravě kapličky. Dokončení celé 
rekonstrukce proběhne v jarních měsících, až zdivo vyschne. Podmínky jsou 
zapsány předávacím protokolu a v dodatku smlouvy o dílo.

ZO - souhlasí

- Ing. Nečásek písemně ukončil práci kronikáře. Bude mu písemně odpovězeno s tím, 
že kroniku za rok 2004 by měl doplnit. Bude pozván na příští zasedání ZO.

ZO - úkol: písemná odpověď

- pan Himmer - informace o nabídce programů na rok 2005 Vandy Březinové. 
Zastupitelé zatím neschválili žádný z nabízených programů, protože náklady jsou 
příliš vysoké. O věci se ještě bude jednat.

- pan Petr Čapek nabízí v obci zřízení tzv. metropolitní sítě (bezdrátová počítačová 
síť s možností vyhrazeného přístupu na Internet). Zkušební provoz do konce roku, 
cenové podmínky a postupná realizace připojení v průběhu ledna. Výhodou bude 
cena za trvalé připojení, stabilní rychlost připojení, ochrana proti virům a také 
proti nevyžádané reklamě, možnost komunikace přímo v obci. Ceny budou ve 
srovnání s nabídkou konkurence (Telecom vytáčené připojení nebo Euro ISDN,
T - mobile GPRS) výhodnější .

ZO - schvaluje zřízení obecní sítě 
s možností k přístupu na internet

- pí Stejskalová - žádost pana Rezka o souhlas stavby 2 rodinných domků na parcele 
502/2 a 502/3.

ZO - souhlasí



ad 8)

Usnesení z 29. zasedání ZO Doubice, konaného dne 13. prosince 2004 

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:  

1) Ověřovatele zápisu: Miloslav Himmer a Karel Rezek
2) Zápis ze zasedání ZO č. 28 ze dne  22. 11.  2004 .
3) Rozpočtové provizorium obce na rok 2005 a to v příjmech i ve výdajích 

1,440 tis. Kč.
4) III. rozpočtovou změnu obce a to navýšení o 263 tis. Kč , čímž příjmy i výdaje 

budou činit 2,185 tis. Kč.
5) Sponzorský dar od pana Miloslava Čapka ve výši 2000,-- Kč.
6) Zřízení obecní sítě s možností k přístupu na internet.
7) Stavbu dvou rodinných domků na parcele p.č. 502/2 a 502/3 - stavebník pan Rezek 

Karel.

II.          Zastupitelstvo obce bere na vědomí:  

1. Zprávu  kontrolního výboru o kontrole výběru poplatků a plateb za rok 2004.

II. Zastupitelstvo obce ukládá:  

24/2004     Písemně odpovědět na dopis Ing. Nečáskovi.

Zodpovídá Himmer
Termín: 17. 12. 2004 

Usnesení jednohlasně schváleno.

ad 9)

- paní Stejskalová ukončila v 18:10 zasedání ZO,
-    termín příštího zasedání ZO bude oznámen v průběhu měsíce ledna 2005

Ověřovatelé zápisu:

Miloslav Himmer Božena Stejskalová
       starostka obce

Karel Rezek

V Doubici  16. prosince 2004 Zapsala: Anna Šikýřová
                                         


