
Obec Doubice

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice
konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

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

Termín konání: 25. 05. 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 (7 členů ZO = 100%)

1) ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A
ZAPISOVATELE:

 Zasedání  zastupitelstva  zahájil  v 16:08  starosta  Ing.  Jan  Drozd  a  zasedání
zastupitelstva předsedal.

 Předsedající  konstatoval,  že  se  zastupitelstvo  sešlo  v plném  počtu  a  že  je
usnášeníschopné.

 Předsedající navrhl zapisovatelem Ing. Jana Drozda (sebe) a ověřovateli zápisu paní
Alenu  Jašíčkovou  Jetýlkovou  a  pana  Filipa  Molčana.  K  návrhu  nebyly  vzneseny
žádné protinávrhy.

 O určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele zastupitelstvo hlasovalo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice určuje zapisovatelem Ing. Jana Drozda a ověřovateli  zápisu
paní Alenu Jašíčkovou Jetýlkovou a pana Filipa Molčana
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  ke  vznesení  návrhů  na  doplnění.  Návrh  na  doplnění
programu nebyl podán. Předsedající nechal hlasovat o návrhu programu 2. zasedání
zastupitelstva obce. 

 ZO hlasovalo o návrhu programu.



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

3) kontrola plnění usnesení

4) jednací řád zastupitelstva obce

5) schvalování účetní závěrky obce Doubice za rok 2014

6) schvalování závěrečného účtu obce za rok 2014

7) schvalování inventury za rok 2014 a auditu Ústeckého kraje

8) rozpočet obce na rok 2015, projednání a schvalování

9) střednědobý plán rozvoje obce Doubice

10) povodňový plán obce Doubice

11) pronájem rybníka

12) oprava veřejného osvětlení a místní komunikace kolem kostela

13) došlá pošta a podání občanů
- žádost o pronájem p.p.č. 502/2 v k. ú. Doubice
- další

14) různé + diskuze
- informace pro zastupitele (obchod, cesty LČR, ČEZ oprava vedení, atd.)
- zimní údržba cest
- plán termínů setkání s občany
- určení zástupce obce pro jednání s ORP o územním plánu obce
- diskuze

15) usnesení

16) závěr

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

3) KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ:
 Předsedající přečetl přítomným všechna usnesení z 1. zasedání ZO a konstatoval,

která byla splněna a s jakým výsledkem.
 Termíny a průběh plnění jednotlivých usnesení vyjadřuje následující přehled:



usnesení číslo 
ZO / Č / ROK

znění usnesení
Výsledek hlasování        

PRO / PROTI / ZDRŽEL SE

usnesení 
schváleno      
ANO / NE

zodpovědná 
osoba

stanovený 
termín

termín 
splnění

01 / 01 / 2015

Zastupitelstvo obce Doubice určuje 
zapisovatelem paní Bc. Janu Faixovou a 
ověřovateli zápisu paní Andreu Rezkovou 
a pana Miloslava Čapka

5 / 0 / 2 ANO ZO 20.4.2015 20.4.2015

01 / 02 / 2015
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje 
program zasedání zastupitelstva

7 / 0 / 0 ANO ZO 20.4.2015 20.4.2015

01 / 03 / 2015
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje 
způsob předávání informací zastupitelům 
a navržený způsob komunikace

7 / 0 / 0 ANO ZO 20.4.2015 20.4.2015

01 / 04 / 2015

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

7 / 0 / 0 ANO Molčan 4.5.2015 29.4.2015

01 / 05 / 2015
Zastupitelstvo obce Doubice schválilo 
nové úřední hodiny a přítomnost vedení 
obce na úřadě

7 / 0 / 0 ANO ZO 20.4.2015 20.4.2015

01 / 06 / 2015

Zastupitelstvo obce Doubice pověřilo 
starostu obce zpracováním nového 
jednacího řádu zastupitelstva obce dle 
připomínek ZO v termínu do 15.05.2015

7 / 0 / 0 ANO Drozd 15.5.2015 27.4.2015

01 / 07 / 2015

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

7 / 0 / 0 ANO
Drozd, 

Jemelka
6.15

práce 
zahájeny

01 / 08 / 2015

Zastupitelstvo obce Doubice pověřilo 
starostu sestavením střednědobého 
plánu rozvoje obce dle návrhu 
zastupitelů v termínu do června 2015

7 / 0 / 0 ANO Drozd 6.15 27.4.2015

01 / 09 / 2015

Zastupitelstvo obce Doubice bere na 
vědomí potřebu přepracování webových 
stránek OÚ Doubice a pověřuje 
zastupitele Filipa Molčana vypracováním 
třech variant provedení včetně cenových 
návrhů

6 / 0 / 1 ANO Molčan nestanoven 25.5.2015

01 / 10 / 2015

Zastupitelstvo obce Doubice pověřilo 
paní Andreu Rezkovou zpracováním 
osnovy, návrhu vzhledu a finanční 
stránky Doubického časopisu

6 / 0 / 1 ANO Rezková nestanoven
průběžně 

připravováno

01 / 11 / 2015

Zastupitelstvo obce Doubice  
schválilo zápis do kroniky obce za rok 
2014 a nového kronikáře
pana Milana Fuksu

7 / 0 / 0 ANO ZO 20.4.2015 20.4.2015

01 / 12 / 2015

Zastupitelstvo obce Doubice  
schválilo příspěvek Klubu cyklistiky 
Krásná Lípa na závod 
„Tour de Feminin – o cenu Českého 
Švýcarska“ ve výši 3000,- Kč

6 / 0 / 1 ANO ZO 20.4.2015 20.4.2015

01 / 13 / 2015

Zastupitelstvo obce Doubice  p
oveřuje 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

7 / 0 / 0 ANO Drozd 20.4.2015 21.4.2015

01 / 14 / 2015

Zastupitelstvo obce Doubice  schválilo 
pořádání setkávání zastupitelů obce s 
občany 
Doubice a rekreanty a to minimálně 2x 
ročně

7 / 0 / 0 ANO ZO 20.4.2015 20.4.2015

01 / 15 / 2015 Zastupitelstvo obce schvaluje usnesení 7 / 0 / 0 ANO ZO 20.4.2015 20.4.2015



4) JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE:
 Předsedající  seznámil přítomné s upraveným zněním jednacího řádu zastupitelstva

obce Doubice, které bylo upraveno starostou obce na základě usnesení č. 01 / 06 /
2015.

 Zastupitelstvo obce hlasovalo o schválení nového jednacího řádu zastupitelstva obce
Doubice.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje nový jednací řád zastupitelstva obce Doubice
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

5) SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBCE DOUBICE ZA ROK 2014:
 Předsedající  seznámil  přítomné  s účetní  závěrkou  obce  Doubice  za  rok  2014  a

konstatoval,  že  tato  byla  řádně  vyvěšena  na  úřední  desce,  včetně  všech  příloh
s dodržením zákonné lhůty.

 Předsedající  vyzval  přítomné  zastupitele  ke  vznesení  případných  výhrad  k účetní
závěrce. Žádné výhrady nebyly vzneseny.

 Zastupitelstvo obce hlasovalo o schválení účetní závěrky obce Doubice za rok 2014.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice bez výhrad schvaluje podle § 4, odst. 8, písmene w), zákona
číslo  563/1991  Sb.,  o  účetnictví  v platném  znění  a  §  84,  odst.  2,  písmene  b)  zákona
č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění účetní závěrku obce Doubice sestavenou ke dni
31. 12. 2014 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

6) SCHVALOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DOUBICE ZA ROK 2014:
 Předsedající seznámil přítomné se závěrečným účtem obce Doubice za rok 2014 a

konstatoval, že byl řádně vyvěšen na úřední desce s dodržením zákonné lhůty.
 Předsedající  vyzval  přítomné  zastupitele  ke  vznesení  případných  výhrad

k závěrečnému účtu. Žádné výhrady nebyly vzneseny.
 Zastupitelstvo obce hlasovalo o schválení  závěrečného účtu obce Doubice za rok

2014.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Doubice  schvaluje  závěrečný  účet  obce  Doubice  za  rok  2014  bez
výhrad. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

7) SCHVALOVÁNÍ INVENTURY ZA ROK 2014 A AUDITU ÚSTECKÉHO KRAJE:
 Předsedající  vyzval  zastupitele  pana  Miloslava  Čapka,  aby  seznámil  přítomné

s inventurou za rok 2014, který tak učinil.
 Předsedající  seznámil  přítomné s výsledy auditu provedeného Ústeckým krajem a

konstatoval,  že  jak  inventura,  tak  výsledky  auditu  byly  řádně vyvěšeny na úřední
desce s dodržením zákonné lhůty.



 Předsedající vyzval přítomné zastupitele ke vznesení případných výhrad k inventuře
a výsledkům auditu Ústeckého kraje. Žádné výhrady nebyly vzneseny.

 Zastupitelstvo obce hlasovalo o schválení inventury za rok 2014 a výsledcích auditu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje inventuru za rok 2014 včetně likvidačního protokolu
č.1 a současně audit Ústeckého kraje bez výhrad. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

8) ROZPOČET OBCE NA ROK 2015, PROJEDNÁNÍ A SCHVALOVÁNÍ:
 Předsedající seznámil přítomné se návrhem rozpočtu obce Doubice na rok 2015, a

dále se zprávou předsedy finančního výboru pana Filipa Molčana o proběhnuvším
zasedání finančního výboru a jeho závěry.

 Předsedající  konstatoval,  že  návrh  rozpočtu  obce  Doubice  byl  řádně  vyvěšen  na
úřední desce s dodržením zákonné lhůty.

 Předsedající vyzval přítomné zastupitele ke vznesení případných připomínek, výhrad
či  jiných  návrhů  k rozpočtu  obce  Doubice  na  rok  2015.  Žádné  výhrady  nebyly
vzneseny. Zastupitel pan Karel Rezek vznesl připomínku, že by bylo vhodné zlevnit
služby v oblasti  údržby veřejného osvětlení a knihovnictví.  Místostarosta obce pan
Břetislav  Jemelka  přislíbil  zrevidovat  náklady  na  údržbu  veřejného  osvětlení.
Předsedající  podal  přítomným vysvětlení,  že knihovnictví  není  pouze čas strávený
půjčováním a vracením knih, ale že je třeba věnovat se dalším činnostem s vedením
knihovny  spojeným  (vedení  evidence  knih,  výkazů,  výběr  a  evidence  poplatků,
meziknihovní  výpůjční  služba  atp.).  Dále  bylo  vysvětleno,  že  existence  obecní
knihovny  významně  zvýhodňuje  obec  při  čerpání  různých  dotací  a  proto  se  do
knihovnictví obci vyplatí investovat. Po této diskuzi bylo od vznesených připomínek
ustoupeno. Další připomínky vzneseny nebyly.

 Předsedající informoval přítomné, že rozpočet obce je možné v průběhu roku měnit
prostřednictvím tzv.  rozpočtových změn, které musí  být  schváleny zastupitelstvem
obce.

 Zastupitelstvo obce hlasovalo o schválení rozpočtu obce Doubice na rok 2015.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Doubice  schvaluje  rozpočet  obce  Doubice  na  rok  2015  ve  výši
2.627.000,- Kč na straně příjmů i výdajů. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

9) STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE OBCE DOUBICE:
 Předsedající  seznámil  přítomné  se  střednědobým  plánem  rozvoje  obce  Doubice,

který byl starostou obce zpracován na základě usnesení č. 01 / 08 / 2015.
 Předsedající konstatoval, že střednědobý plán rozvoje obce není v žádném případě

statický dokument a že je možné jej kdykoliv doplňovat či měnit.
 Předsedající vyzval přítomné zastupitele ke vznesení případných připomínek. Žádné

připomínky nebyly vzneseny.
 Zastupitelstvo  obce  hlasovalo  o  schválení  střednědobého  plánu  rozvoje  obce

Doubice.



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje střednědobý plán rozvoje obce Doubice s tím, že je
možné jej postupně doplňovat o nové aktivity. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

10) POVODŇOVÝ PLÁN OBCE DOUBICE:
 Předsedající  seznámil  přítomné  se  současným  zněním  povodňového  plánu  obce

Doubice, oznámil přítomným nově navržené složení povodňové komise.
 Předsedající  konstatoval,  že  povodňový  plán  obce  Doubice  je  v současné  době

připomínkován vodoprávním úřadem a po dokončení připomínkovacího řízení bude
v konečné podobě schvalován zastupitelstvem obce Doubice.

 Zastupitelstvo obce vzalo informace na vědomí.
 Zastupitelstvo obce navrhlo pověřit starostu obce přípravou jmenovacích dekretů pro

členy povodňové komise. O návrhu bylo hlasováno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí informaci  o zpracování  povodňového plánu
obce Doubice a pověřuje starostu obce přípravou jmenovacích dekretů pro členy povodňové
komise. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

11) PRONÁJEM RYBNÍKA:
 Předsedající seznámil přítomné s tím, že záměr pronajmout rybník byl zveřejněn dne

21. 04. 2015 a sejmut z úřední desky byl dne 18. 05. 2015 a tedy, že záměr pronájmu
byl na úřední desce uveřejněn dle zákonných požadavků.

 Předsedající seznámil přítomné se zpracovaným návrhem nájemní smlouvy.
 Předsedající  vyzval  přítomné  zastupitele  ke  vznesení  případných  připomínek

k nájemní smlouvě. Žádné připomínky nebyly vzneseny.
 Zastupitelstvo  obce  hlasovalo  o  schválení  pronájmu  rybníka  a  podpisu  nájemní

smlouvy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Doubice  schvaluje  pronájem rybníka  na  p.p.č.1278/1  a  p.p.č.1278/2
v k.ú. Doubice nájemci Spolku přátel Doubice za roční nájem 8000,- Kč a to do 31. 12. 2019
a současně pověřuje starostu obce podpisem nájemní smlouvy dle předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

12) OPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A MÍSTNÍ KOMUNIKACE KOLEM KOSTELA:
 Předsedající  seznámil přítomné s průběhem přípravných prací společnosti ČEZ při

opravě vedení vysokého a nízkého napětí od pozemku pana Faixe až na křižovatku
pod kostelem.

 Předsedající  vyzval  místostarostu  pana  Břetislava  Jemelku  k podání  informace  o
přípravě opravy veřejného osvětlení podél komunikace kolem kostela, který přítomné
seznámil s rozpočtem na opravu a předpokládaným průběhem prací.



 Zastupitel pan Karel Rezek připravil dokument ověřující ceny připravovaných oprav
veřejného osvětlení a předal jej místostarostovi k dalšímu posouzení cen a možnému
jednání o snížení předpokládaných nákladů.

 Předsedající  vyzval  přítomné  ke  vznesení  dalších  připomínek.  Další  připomínky
vzneseny nebyly.

 Předsedající dále seznámil přítomné s postupem přípravných prací na opravě místní
komunikace  kolem  kostela,  s předpokládaným  rozpočtem  a  se  skutečností,  že
starosta obce požádal Ústecký kraj o dotaci na tuto opravu a to konkrétně z Fondu
Ústeckého kraje.

 Zastupitelstvo obce hlasovalo o vzetí na vědomí předaných informací a o schválení
navržené opravy veřejného osvětlení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí informaci o opravě vedení elektrické energie
společností ČEZ a dále informaci starosty obce o přípravě opravy místní komunikace kolem
kostela a podané žádosti o dotaci. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo navrženou opravu veřejného osvětlení podél místní
komunikace  kolem  kostela  a  schvaluje  provedení  této  opravy  s celkovými  náklady
maximálně  ve  výši  141.000,-  Kč,  současně  pověřuje  místostarostu  obce  zajištěním  této
opravy. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

13) DOŠLÁ POŠTA A PODÁNÍ OBČANŮ:
 Předsedající  seznámil přítomné s tím, že starostou obce byla na příslušné krajské

orgány  odeslána  žádost  o  provedení  opravy  přístupových  komunikací  do  obce
Doubice a to konkrétně silnic od Rybniště a od Kyjova.

 Předsedající  seznámil  přítomné  s podanou  žádostí  do  Fondu  Ústeckého  kraje  o
dotaci na opravu místní komunikace kolem kostela.

 Předsedající  seznámil  přítomné  s oznámením  Lesů  ČR o  prováděných  postřicích
proti  hmyzímu  škůdci  klikorohu  borovému  a  s tím,  že  tyto  postřiky  nejsou
v bezprostřední blízkosti obce Doubice prováděny.

 Předsedající  seznámil  přítomné  s žádostí  Klubu  českých  turistů  o  příspěvek  na
opravu  (rekonstrukci)  vyhlídky  na  vrchu  Spravedlnost.  K tomuto  tématu  nastala
diskuze, ze které vyplynulo, že obec je ochotna na rekonstrukci přispět a to konkrétně
částkou 3000,- Kč. O poskytnutí příspěvku bylo hlasováno (viz usnesení č.13).

 Předsedající seznámil přítomné s žádostí provozovatele klubu Fabrika pana J. N. o
příspěvek na pořádání akcí pro děti v roce 2015 (barvení vajíček, pálení čarodějnic,
dětský den, drakiáda a mikulášská nadílka). Po krátké diskuzi bylo navrhnuto schválit
žadateli příspěvek ve výši 5000,- Kč s tím, že obec bude při propagaci těchto akcí
uváděna jako spolupořadatel. O poskytnutí příspěvku bylo hlasováno (viz usnesení č.
14).

 Předsedající  seznámil  přítomné  s žádostí  společnosti  s ručením  omezeným
AGROPOS SLUŽBY s.r.o. o pacht pozemku p.p.č.502/2 v k.ú. Doubice (trvalý travní
porost) za účelem zemědělské výroby. Po seznámení s polohou pozemku a krátké
diskuzi bylo rozhodnuto o možném propachtování  předmětného pozemku za cenu
3000,-Kč/ha  za  podmínky  dodržení  všech  zákonných  povinností  pronajímatele.



Zastupitelstvo obce navrhlo pověřit starostu zveřejněním záměru pachtu. O návrhu
bylo hlasováno (viz usnesení č. 15).

 Předsedající  seznámil  přítomné  s uděleným  územním  souhlasem  a  souhlasem
s provedením stavebního záměru u nemovitosti č.e.147 (přístavba přístřešku).

 Předsedající seznámil přítomné s výpovědí nájemní smlouvy na pozemek p.p.č.8/1
v k.ú. Doubice nájemcem paní M. B. a s tím, že výpovědní lhůta trvá do 30. 11. 2015.

 Předsedající seznámil přítomné s žádostí spolumajitelů paní P., paní J. a pana K. o
provedení změny územního plánu obce Doubice ve smyslu převodu plochy územních
rezerv  na  části  p.p.č.1021/2  v k.ú.  Doubice  (plocha  B19)  na  zastavitelné  území
(plochu pro výstavbu tří rodinných domů) a v souvislosti s touto žádostí i s naléhavou
žádostí obyvatel sousedních nemovitostí s vyjádřením hlubokého nesouhlasu s touto
případnou změnou. K tomuto tématu bylo starostou dále sděleno, že již  předchozí
zastupitelstvo  se  podobnou  žádostí  zabývalo  a  jeho  tehdejší  rozhodnutí  bylo  na
základě  doporoučení  tehdejší  komise pro územní  plán,  stavby a  životní  prostředí
negativní.  Zastupitelé  i  přítomní  hosté  o  těchto  podáních  následně  diskutovali  a
z diskuze vyplynulo, že podle platné právní úpravy (stavební zákon) není možné tuto
změnu  učinit,  jelikož  není  možné  prokázat  nemožnost  využití  již  vymezených
zastavitelných  ploch.  Zastupitelstvo  obce navrhlo  pověřit  starostu  obce odesláním
odpovědi  žadatelům ve  smyslu  výše  uvedeného,  tedy  nemožnosti  provedení  této
změny. O návrhu bylo hlasováno (viz usnesení č. 16).
   

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Doubice  projednalo  žádost  Klubu  českých  turistů  o  příspěvek  na
rekonstrukci vyhlídky na vrch Spravedlnost  a schvaluje příspěvek na tuto rekonstrukci  ve
výši 3000,- Kč. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo žádost provozovatele klubu Fabrika pana J. N. o
příspěvek na pořádání akcí pro děti a schvaluje příspěvek ve výši 5000,- Kč s tím, že obec
Doubice bude při propagaci těchto akcí uváděna jako spolupořadatel. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Doubice  projednalo  žádost  firmy  AGROPOS SLUŽBY s.r.o.  o  pacht
pozemku p.p.č.502/2 v k.ú. Doubice a pověřuje starostu obce zveřejněním záměru pronájmu
(pachtu)  pozemku,  s tím,  že  předpokládaný  pacht  bude  trvat  5  let  a  předpokládané
pachtovné uveřejněné v záměru bude činit 3000,- Kč/ha/rok. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo dvě žádosti týkající se změny územního plánu obce
Doubice  na  části  p.p.č.1021/2  v k.ú.  Doubice  a  pověřuje  starostu  obce  vypracováním a
odesláním odpovědi žadatelům, ve které bude vysvětlena nemožnost provedení této změny,
jelikož to nedovoluje stavební zákon. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 16 bylo schváleno.



14) RŮZNÉ + DISKUZE:
 Předsedající seznámil přítomné s tím, že byl odeslán příspěvek na Tour de Feminin

dle schváleného usnesení ZO.
 Předsedající informoval o jednání starosty a místostarosty obce s nájemcem obchodu

a  o  jeho  záměru  provozovat  obchod  i  nadále.  Nájemce  si  je  vědom  tří  měsíční
výpovědní  lhůty  a  v případě,  že  by  chtěl  provoz  obchodu  ukončit,  oznámí  to
pronajímateli (obci) v tomto tříměsíčním předstihu.

 Místostarosta pan Břetislav Jemelka informoval přítomné o proběhnuvších opravách
lesních cest  na pozemcích LČR, s.p. jejichž stav byl  předmětem stížností  občanů
Doubice.  Nápravu  nedobrého  stavu  lesních  cest  se  podařilo  zajistit  po  několika
naléhavých urgencích místostarosty směrem k vlastníku pozemků.

 Dále  místostarosta  pan  Břetislav  Jemelka  informoval  o  jednání  obce  s Oblastní
správou  toků  LČR,s.p.  (paní  H.),  ze  kterých  vyplynulo,  že  bude  letos  bude
pravděpodobně  provedena  oprava  toku  (břehů)  Doubického  potoka  u  nemovitosti
paní  T.  a  dále,  že  probíhá  projektová  příprava  opravy  koryta  toku  přes  zahradu
manželů Č. a také koryta od křižovatky u Staré Hospody směrem po proudu dolů.

 Předsedající informoval přítomné o možnostech zlevnění elektronického zabezpečení
objektu obecního úřadu (alarmu). K tomuto tématu nastala krátká diskuze, ze které
vyplynul  návrh zastupitelstva obce pověřit  starostu obce vypovězením smlouvy na
ostrahu se společností Henig Security. O návrhu bylo hlasováno (viz usnesení č. 17).

 Předsedající informoval přítomné o vypracované velmi stručné kalkulaci nákladů na
výměnu veřejného osvětlení v obci za solární lampy, která se v současné chvíli jeví
vzhledem  k pořizovacím  nákladům  jako  nereálná.  Dále  předsedající  informoval  o
proběhnuvším  jednání  se  starostou  města  Krásná  Lípa,  kde  budou  tyto  lampy
v omezeném  počtu  instalovány  pro  ověření  jejich  provozních  nákladů.  Výsledky
tohoto „testu“ budou pak postoupeny i Doubici.

 Předsedající  informoval  přítomné  o  sdělení  zástupce  města  Rumburk  na  jednání
SPRŠ  (Sdružení pro rozvoj  Šluknovska), že nemocnice Rumburk má nové vedení.
Město Rumburk profinancuje oddlužení nemocnice tak, aby zůstala zachována a to
zejména kvůli dojezdové době rychlé záchranné služby v našem regionu.

 Přítomným byla dále předsedajícím a místostarostou panem Břetislavem Jemelkou
předána informace o poruše  ČOV u obecního úřadu a její nutné opravě. Dále byli
přítomní informováni o rozdělení nákladů na provoz ČOV mezi úřad, nájemce bytu a
nájemce obchodu.

 Předsedající informoval přítomné o ústní žádosti pana F. o pokácení několika stromů
na  hrázi,  respektive  o  pozdější  domluvě  s žadatelem,  že  obec  provede  v době
vegetačního klidu (podzim 2015) prořez všech stromů na hrázi rybníka a omezí tak
možnost zranění občanů i poškození jejich majetku pádem větví.

 Zastupitel pan Karel Rezek požádal o podporu v žádosti o pokácení břízy u kostelní
zdi stojící na pozemku LČR. Předsedající tuto podporu přislíbil.

 Místostarosta  pan  Břetislav  Jemelka  informoval  přítomné  o  jednání  s novým
poskytovatelem služeb při  zimní  údržbě cest  (prohrnování),  jelikož  pan H. již  tuto
činnost  nevykonává.  Z jednání  vyplynulo,  že  nový  poskytovatel  pan  P.  vstoupí
v jednání s obcí na přelomu července a srpna 2015, přičemž bude zimní údržba obce
závazně objednána (v současné době je přislíbena).

 Předsedající informoval přítomné o proběhnuvším jednání s Policií ČR a o zajištění
pravidelných pěších pochůzek policisty podpraporčíka Klementa v obci Doubice.

 Zastupitelstvo obce dále jednalo o organizaci prvního setkání zastupitelů s občany a
rekreanty  Doubice.  Zastupitelstvo  se  shodlo  na  termínu  04.  07.  2015  a  pověřilo
starostu a místostarostu obce zajištěním prostor k plánovanému setkání a svoláním
tohoto setkání.

 Předsedající informoval přítomné, že je třeba určit zastupitele, který bude zastupovat
obec  při  jednání  s ORP  Rumburk  ve  věci  územního  plánu.  Po  krátké  diskuzi



zastupitelstvo navrhlo, aby těmito zastupiteli  byli  starosta a místostarosta. O tomto
návrhu bylo hlasováno (viz usnesení č. 18).

 Předsedající  informoval zastupitele,  že spolu s místostarostou byli  popřát jednomu
občanu Doubice k významnému životnímu jubileu a jaké gratulace v dohledné době
provedou.

 Zastupitel  pan Filip Molčan informoval zastupitele o plnění usnesení zastupitelstva
obce č, 01/ 09 / 2015, kde byl pověřen vypracováním třech variant provedení včetně
cenových návrhů. Po představení návrhů a krátké diskuzi bylo navrhnuto, aby Filip
Molčan  dopracoval  nejlevnější  variantu  (za  89  $  ročně)  tak,  aby  bylo  možné
prohlédnout si vzhled webových stránek a posléze jednat o jejich přijetí.

 Zastupitelka paní Andrea Rezková informovala přítomné o postupu přípravných prací
na  Doubickém  časopisu  a  dále  o  tom,  že  jednala  s panem H.  a  padl  návrh,  že
Doubický  časopis  by  byl  vydáván  čtvrtletně  a  nebyl  vydáván  v režii  obce.  Obec
Doubice  by  do  každého  vydání  přispěla  svým  příspěvkem.  Po  krátké  diskuzi
zastupitelé vyjádřili souhlas s tímto návrhem s tím, že podrobnější informace o této
záležitosti  budou  paní  Andreou  Rezkovou  podány  na  některém  z následujících
zasedání zastupitelstva obce a následně zastupitelé rozhodnou definitivně.

 Přítomný host pan H. požádal o navrácení zapůjčené architektonické studie pana H.,
která  je  uložena  v obecní  knihovně.  Předsedající  přislíbil  její  navrácení  po  jejím
prostudování.  Pan  H.  souhlasil.  Dále  pan  H.  vyjádřil  své  přesvědčení,  že  v obci
Doubice je třeba zavést navigační systém (panoramatická mapa u vjezdu do obce,
směrovky atp.) Předsedající přislíbil aktivní přístup obce v tomto směru.

 Zastupitel  Karel Rezek inicioval  vznik „stavební komise“,  která by například mohla
zastupitelstvu obce předkládat svá stanoviska k záležitostem, které zrovna na tomto
jednání byla projednávána (změna ÚP obce – viz usnesení č. 16). Po krátké diskuzi
byl  zastupitelstvem  vyjádřen  souhlas  se  vznikem  komise,  která  ponese  název
„komise pro  územní  plán,  stavby a  životní  prostředí“.  Předsedou  této  komise  byl
navržen pan Jan Lejsek (souhlas potvrzen telefonicky během zasedání), jako členové
byli navrženi paní Daniela Reichová a pan Štěpán Jahoda (oba přítomní jako hosté a
vyjádřili svůj souhlas). Zastupitelstvo obce o zřízení komise a jejím složení hlasovalo
(viz usnesení č. 19). Starosta obce následně nově vzniklou komisi pověřil prověřením
stavební činnosti na pozemku p.p.č.928/1 v k.ú. Doubice a to v termínu do 30. 06.
2015.  

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje starostu obce vypovězením smlouvy na ostrahu se
společností Henig Security s dodržením smluvní výpovědní lhůty. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 17 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice určuje a schvaluje zastupitele pověřené spoluprací s úřadem
územního  plánování  a  to  starostu  obce  Ing.  Jana  Drozda  a  místostarostu  obce  pana
Břetislava Jemelku. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 18 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice zřizuje „komisi pro územní plán, stavby a životní prostředí“ a
současně navrhuje do funkce předsedy pana Jana Lejska a jako členy komise paní Danielu
Reichovou a pana Štěpána Jahodu. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 19 bylo schváleno.



15) USNESENÍ:
 Vzhledem k tomu, že jednotlivá usnesení  zastupitelstva obce byla projednávána a

schvalována  postupně  u  každého  bodu  programu,  nebylo  nutné  přijímat  tato
usnesení znovu.

16) ZÁVĚR:
 Zastupitelé obce Doubice se shodli, že příští zasedání zastupitelstva obce proběhne

dne 22. 06. 2015 od 16:00 na obecním úřadě.
 Předsedající  poděkoval  přítomným  za  aktivní  účast  a  ukončil  2.  zasedání

zastupitelstva obce v 18:25.

Zápis byl vyhotoven dne 27. 05. 2015

Zapsal: Ing Jan Drozd ……………………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Alena Jašíčková Jetýlková ……………………………………………

Filip Molčan ……………………………………………

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

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


