
Obec Doubice

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 20. 04. 2015 od 16:00 hodin

Místo konání: Obec Doubice – Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost

Termín konání: 20. 04. 2015 od 16:00 hod

Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny):

Miloslav Čapek, Ing. Jan Drozd, Alena Jašíčková Jetýlková, Břetislav Jemelka, Filip Molčan, 
Andrea Rezková, Karel Rezek

1) ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A 
ZAPISOVATELE:

 Zasedání  zastupitelstva  zahájil  starosta  Ing.  Jan  Drozd  a  zasedání  zastupitelstva
předsedal.

 Předsedající navrhl zapisovatelem paní Bc. Janu Faixovou a ověřovateli zápisu paní
Andreu  Rezkovou  a  pana  Miloslava  Čapka.  K  návrhu  nebyly  vzneseny  žádné
protinávrhy.

 O určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele zastupitelstvo hlasovalo. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice určuje  zapisovatelem paní Bc. Janu Faixovou a ověřovateli 
zápisu paní Andreu Rezkovou a pana Miloslava Čapka
Výsledek hlasování: Pro:    5        Proti:    0              Zdrželi se:   2
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2) NÁVRH A SCHVÁLENÍ PROGRAMU:
 Předsedající  seznámil  přítomné  s  návrhem  programu  v  souladu  s  pozvánkou

předanou  členům  zastupitelstva  a  v  souladu  s  informací  zveřejněnou  na  úřední
desce. Vyzval přítomné k vznesení návrhů na doplnění. Návrh na doplnění programu
nebyl  podán.  Předsedající  nechal   hlasovat  o  návrhu  programu  zasedání
zastupitelstva. 

 Zastupitelstvo hlasovalo o návrhu programu. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:

1) zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2) návrh programu
3) informace o předání úřadu
4) předávání informací zastupitelům, způsob komunikace
5) sestavení návrhu rozpočtu na rok 2015
6) projednání výsledků auditu provedeného Ústeckým krajem



7) úřední hodiny a přítomnost vedení obce na úřadu
8) jednací řád zastupitelstva obce – návrh změn
9) příprava oprav obecního majetku 

(cesta kolem kostela, úřední deska, veřejné osvětlení, hasičárna, 
dopravní   značení)

10) sestavení střednědobého plánu rozvoje obce
11) webové stránky obce Doubice
12) doubický časopis
13) projednání a schválení zápisu do kroniky obce Doubice, kronikář
14) došlá pošta a podání občanů
15) různé
16) usnesení
17) závěr

Výsledek hlasování: Pro:    7        Proti:        0          Zdrželi se:    0
Usnesení č. 2  bylo schváleno.

3) INFORMACE O PŘEDÁNÍ ÚŘADU:
 Předsedající seznámil přítomné s protokolem o předání úřadu Martinem Schulzem.
 Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí.

4) PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ ZASTUPITELŮM, ZPŮSOB KOMUNIKACE:
 Předsedající  navrhl,  že  informace  zastupitelům  budou  předávány  prostřednictvím

elektronické  pošty,  mobilních  telefonů  a  přihrádek  na  dokumenty  umístěných  na
obecním úřadě.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje způsob předávání informací zastupitelům a  navržený
způsob komunikace.
Výsledek hlasování: Pro:    7        Proti:        0          Zdrželi se:    0
Usnesení č. 3  bylo schváleno.

5) SESTAVENÍ NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2015:
 Předsedající podrobně vystvětlil zastupitelům návrh rozpočtu obce na rok 2015 dle

jednotlivých účetních položek.
 Zastupitelé  si  vyžádali  čas  na  rozmyšlenou  s  tím,  že  své  připomínky  uplatní

nejpozději dne 27.04.2015, kdy se uskuteční pracovní setkání zastupitelů na obecním
úřadě (16:00).

 ZO  pověřilo  finanční  výbor  zpracováním  svého  stanoviska  k  návrhu  rozpočtu
dopracovaného dne 27.04.2015 a to v termínu do 04.05.2015.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje finanční výbor zpracováním svého stanoviska k 
návrhu rozpočtu obce Doubice na rok 2015 a to v termínu do 04.05.2015.
Výsledek hlasování: Pro:    7        Proti:        0          Zdrželi se:    0
Usnesení č. 4  bylo schváleno.

6) PROJEDNÁNÍ VÝSLEDKU AUDITU PROVEDENÉHO ÚSTECKÝM KRAJEM:



 Předsedající seznámil ZO s výsledky auditu provedenéího UK, kterým nebyly zjištěny
žádné nedostatky.

 Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí.

7) ÚŘEDNÍ HODINY A PŘÍTOMNOST VEDENÍ OBCE NA ÚŘADU:
 ZO se domluvilo na těchto úředních hodinách:

PO 8:00 – 12:00 12:30 – 17:00 
ÚT 8:00 – 12:00
ST 8:00 – 12:00 12:30 – 17:00 

ČT 8:00 – 12:00
PÁ 8:00 – 12:00

 ZO se dále domluvilo, že úřední hodiny budou také vždy první sobotu v měsíci v čase
od 9:00 – 12:00

 ZO se domluvilo, že vedení obce bude na obecním úřadě přítomno vždy v pondělí a 
ve středu od 14:00 do 17:00 s tím, že přítomen bude starosta a místostarosta, nebo 
alespoň jeden z nich. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice  schválilo nové úřední hodiny a přítomnost vedení obce na 
úřadě.
Výsledek hlasování: Pro:    6        Proti:        0          Zdrželi se:    1
Usnesení č. 5  bylo schváleno.

8) JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE – NÁVRH ZMĚN:
 Předsedající  navrhl  změny v jednacím řádu,  další  změny byly  navrženy ostatními

zastupiteli. ZO návrh změn přijalo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice  pověřilo starostu obce zpracováním nového jednacího řádu 
zastupitelstva obce dle připomínek ZO v termínu do 15.05.2015.
Výsledek hlasování: Pro:    7        Proti:        0          Zdrželi se:    0
Usnesení č. 6  bylo schváleno.

9) PŘÍPRAVA OPRAV OBECNÍHO MAJETKU:
 ZO se domluvilo, že v obci je třeba realizovat následující opravy v sestupném pořadí

důležitosti:
1) oprava místní komunikace kolem kostela
2) oprava veřejného osvětlení kolem kostela
3) oprava dopravního značení na místních komunikacích
4) oprava úřední desky
5) oprava hasičárny
6) oprava hráze rybníka a jeho odbahnění

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice  pověřilo starostu  a místostarostu obce zahájením přípravných 
prací pro opravu místní komunikace a veřejného osvětlení kolem kostela v termínu do 
června 2015.
Výsledek hlasování: Pro:    7        Proti:        0          Zdrželi se:    0
Usnesení č. 7  bylo schváleno.



10) SESTAVENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE OBCE:
 ZO navrhlo následující aktivity vedoucí k rozvoji obce:

1) odbahnění rybníka, oprava hráze, zvýšení retnční kapacity rybníka
2) doprava – oprava státních silnic vedoucích do obce
3) biocentrum – dokončení přístupových cest
4) rozvoj vysokorychlostního internetu

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice  pověřilo starostu  sestavením střednědobého plánu rozvoje 
obce dle návrhu zastupitelů v termínu do června 2015.
Výsledek hlasování: Pro:    7        Proti:        0          Zdrželi se:    0
Usnesení č. 8  bylo schváleno.

11) WEBOVÉ STRÁNKY OBCE DOUBICE:
 Předsedající informoval ZO o potřebě přepracování webových stránek OÚ Doubice a

o dosud proběhnuvších jednáních (L.Bubík a F.Molčan). ZO se shodlo, že stránky je
třeba přepracovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice  bere na vědomí potřebu přepracování webových stránek OÚ 
Doubice a pověřuje zastupitele Filipa Molčana vypracováním třech variant provedení včetně 
cenových návrhů.
Výsledek hlasování: Pro:    6        Proti:        0          Zdrželi se:    1
Usnesení č. 9  bylo schváleno.

12) DOUBICKÝ ČASOPIS:
 K uvedenému tématu proběhla diskuze ZO, ze které vyplynulo, že je třeba připravit

osnovu, vzhled a případné finanční nároky na vydávání časopisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice  pověřilo paní Andreu Rezkovou zpracováním osnovy, návrhu 
vzhledu a finanční stránky Doubického časopisu.
Výsledek hlasování: Pro:    6        Proti:        0          Zdrželi se:    1
Usnesení č. 10  bylo schváleno.

13) PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ ZÁPISU DO KRONIKY OBCE DOUBICE, KRONIKÁŘ:
 ZO projednalo a schválilo zápis do kroniky obce za rok 2014.
 ZO projednalo a schválilo nového kronikáře pana Milana Fuksu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice  schválilo zápis do kroniky obce za rok 2014 a nového kronikáře
pana Milana Fuksu.
Výsledek hlasování: Pro:    7        Proti:        0          Zdrželi se:    0
Usnesení č. 11  bylo schváleno.

14) DOŠLÁ POŠTA A PODÁNÍ OBČANŮ:
 ZO projednalo žádost Klubu cyklistiky Krásná Lípa a schválilo příspěvek na závod

„Tour de Feminin – O cenu Českého Švýcarska“ ve výši 3000,- Kč.
 ZO projednalo žádost spolku přátel Doubice o pronájem rybníka.



 ZO se seznámilo se sdělením MŽP o kompenzaci ztrát obcím na území NP České
Švýcarsko za rok 2015, což pro obec Doubice činí kompenzaci ve výši 47.310 Kč.

 ZO  projednalo  sdělení  vodoprávního  úřadu  o  zahájeném  řízení  ohledně  ČOV  a
vypouštění odpadních vod z Penzionu Doubické chalupy.

 ZO vzalo na vědomí pozvánku na setkání akcionářů SVS, a.s.
 ZO vzalo na vědomí pozvánku na jednání SPR Šluknovska.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice  schválilo příspěvek Klubu cyklistiky Krásná Lípa na závod 
„Tour de Feminin – o cenu Českého Švýcarska“ ve výši 3000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro:    6        Proti:        0          Zdrželi se:    1
Usnesení č. 12  bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice  poveřuje starostu obce zveřejněním záměru pronájmu rybníka 
(na p.p.č.1278/1 a p.p.č.1278/2 v k.ú. Doubice) a přípravou návrhu smlouvy o pronájmu.
Výsledek hlasování: Pro:    7        Proti:        0          Zdrželi se:    0
Usnesení č. 13  bylo schváleno.

14) RŮZNÉ
 ZO se domluvilo, že setkávání s občany Doubice včetně rekreantů bude probíhat 

minimálně 2x v roce.
 Předsedající seznámil ZO s povinností schválit zavěrečný účet obce za rok 2014, 

které proběhne na příštím zasedání ZO.
 Předsedající seznámil ZO s nabídkami různých společností na úplatnou propagaci 

obce, které jsou odmítány.
 Předsedající obce seznámil ZO s výsledkem jednání DSO Tolštejn dne 10.4.2015.
 Předsedající seznámil ZO se skutečností, že obec je členem následujících sdružení 

obcí: Euroregion NISA, DSO Sever, MAS Šluknovsko,SPR Šluknovska, DSO 
Tolštejn. Dále ZO seznámil s výší ročních příspěvků těmto sdružením.

 Předsedající oznámil ZO, že vedení obce bylo popřát dvěma občankám Doubice k 
významnému životnímu jubileu.

 Předsedající seznámil ZO se smlouvou se HENIG Security servis na zabezpečení 
elektronické ostrahy objektu OÚ.

 ZO jednalo na podnět jednoho z hostů o budoucnosti obchodu v Doubici a o jeho 
dosavadním provozu.

 ZO bere na vědomí připomínky hostů k nedobrému stavu lesních cest a parkoviště v 
okolí obce a vedení obce se zavázalo, že vstoupi v jednání s majiteli dotčených 
pozemků.  

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice  schválilo pořádání setkávání zastupitelů obce s občany 
Doubice a rekreanty a to minimálně 2x ročně.
Výsledek hlasování: Pro:    7        Proti:        0          Zdrželi se:    0
Usnesení č. 14  bylo schváleno.

15) USNESENÍ
 Zapisovatelka přečetla všechna usnesení ZO a výsledky všech hlasování.
 Předsedající vyzval ZO zda má k usnesení nějaké výhrady, žádné výhrady nebyly

vzneseny.



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje usnesení.
Výsledek hlasování: Pro:    7        Proti:        0          Zdrželi se:    0
Usnesení č. 15  bylo schváleno.

16) ZÁVĚR
 Příští zasedání ZO proběhne dne 25.05.2015 od 16:00 v budově OÚ
 Předsedající ukončil zasedání ZO v 18:32

Zápis byl vyhotoven dne 22.04.2015

Zapsala: Bc. Jana Faixová ….................................

Ověřovatelé zápisu:

Andrea Rezková ….................................

Miloslav Čapek ….................................

Ing. Jan Drozd, starosta obce ….................................

Břetislav Jemelka, místostarosta obce ….................................


