
Obec Doubice

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Doubice
konaného dne 27. 07. 2015 od 16:00 hodin

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

Termín konání: 27. 07. 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 16:00  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
Andreu Rezkovou a paní Alenu Jašíčkovou Jetýlkovou. 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 Andreu Rezkovou a paní Alenu Jašíčkovou Jetýlkovou.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
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 4. zasedání
zastupitelstva obce. 

 ZO hlasovalo o návrhu programu.



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:
3) kontrola plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva
4) pověření kontrolního výboru provedením kontroly plnění usnesení zastupitelstva obce
5) hospodaření obce do června 2015
6) oprava veřejného osvětlení a místní komunikace kolem kostela, včetně opravy vedení 
ČEZ
7)VZMR „oprava místní komunikace kolem kostela“ – otevírání obálek a hodnocení nabídek
8) zpráva komise pro územní plán, stavby a životní prostředí (Doubický vodovod)
9) projednání a schválení stanov DSO Tolštejn
10)došlá pošta a podání občanů
11) různé + diskuze
12) usnesení a 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 3. 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

03 / 01 / 2015

Zastupitelstvo obce Doubice určuje 
zapisovatelem Ing. Jana Drozda a 
ověřovateli zápisu pana Karla Rezka a 
pana Miloslava Čapka.

7 / 0 / 0 ANO ZO 22.6.2015 22.6.2015

03/ 02 / 2015
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje 
program zasedání zastupitelstva

7 / 0 / 0 ANO ZO 22.6.2015 22.6.2015

03 / 03 / 2015
Zastupitelstvo obce Doubice bere na 
vědomí informaci o hospodaření obce 
Doubice do 31. 05. 2015.

7 / 0 / 0 ANO ZO 22.6.2015 22.6.2015

03 / 04 /2015

Zastupitelstvo obce Doubice bere na 
vědomí informace o průběhu oprav 
veřejného osvětlení a místní komunikace 
kolem kostela, včetně informací o 
průběhu stavby ČEZ.

7 / 0 / 0 ANO ZO 22.6.2015 22.6.2015

03 / 05 / 2015

Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje 
starostu obce vyhlášením veřejné 
zakázky malého rozsahu na opravu místní 
komunikace kolem kostela tak, aby bylo 
možné zakázku vyhodnotit na příštím 
zasedání zastupitelstva obce.

7 / 0 / 0 ANO Drozd 27.7.2015 24.6.2015

03 / 06 / 2015

Zastupitelstvo obce Doubice bere na 
vědomí informace o povodňovém plánu 
obce Doubice s tím, že ke jmenování 
nové povodňové komise dojde po jeho 
schválení.

7 / 0 / 0 ANO ZO 22.6.2015 22.6.2015



03 / 07 / 2015
Zastupitelstvo obce Doubice souhlasí 
s průběhem nové turisticky značené trasy 
„hřebenovka“ skrze obec Doubice.

7 / 0 / 0 ANO ZO 22.6.2015 22.6.2015

03 / 08 / 2015

Zastupitelstvo obce Doubice bere na 
vědomí zprávu komise pro územní plán, 
stavby a životní prostředí a s jejím zněním 
souhlasí.

7 / 0 / 0 ANO ZO 22.6.2015 22.6.2015

03 / 09 / 2015

Zastupitelstvo obce Doubice rozhoduje o 
žádosti pana Jiřího Pospíšila tak, že 
pozemek p.p.č.879/5 v k.ú. Doubice 
v současné době prodávat nebude a 
pověřuje starostu obce odpovědí 
žadateli.

7 / 0 / 0 ANO Drozd nestanoven 22.6.2015

03 / 10 / 2015

Zastupitelstvo obce Doubice bere na 
vědomí informace o vodovodu a 
schvaluje uložení úkolu komisi pro 
územní plán, stavby a životní prostředí 
s tím, že se společností SČVAK bude vždy 
a jedině jednat zástupce obce.

7 / 0 / 0 ANO ZO 22.6.2015 22.6.2015

03 / 11 / 2015
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje 
starostu obce doplněním střednědobého 
plánu rozvoje obce o navigační systém.

7 / 0 / 0 ANO Drozd nestanoven 29.6.2015

03 / 12 / 2015

Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje 
pacht zemědělského pozemku 
p.p.č.502/2 v k.ú. Doubice o výměře 2670 
m2 firmě AGROPOS SLUŽBY s.r.o. za 
účelem zemědělské výroby a pověřuje 
starostu obce přípravou a podpisem 
pachtovní smlouvy při dodržení 
podmínek uvedených v uveřejněném 
záměru. 

7 / 0 / 0 ANO Drozd nestanoven 4.7.2015

03 / 13 / 2015

Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje 
místostarostu obce pana Břetislava 
Jemelku reprezentací obce Doubice na 
předávání cen cyklistického závodu Tour 
de Feminin dne 12. 07. 2015 v Krásné Lípě

7 / 0 / 0 ANO Jemelka 12.7.2015 12.7.2015

03 / 14 / 2015

Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje 
starostu obce provedením poptávkového 
řízení na dodavatele služeb elektronické 
ostrahy objektu obce.

7 / 0 / 0 ANO Drozd nestanoven 29.6.2015

03 / 15 / 2015

Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje 
starostu obce sestavením rozpočtového 
výhledu obce Doubice na roky 2016  - 
2020.

7 / 0 / 0 ANO Drozd nestanoven 20.7.2015

03 / 16 / 2015

Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje 
starostu obce provedením poptávkového 
řízení na výrobu a instalaci nové dřevěné 
úřední desky v termínu do 10. 07. 2015.

7 / 0 / 0 ANO Drozd 10.7.2015 26.6.2015

03 / 17 / 2015
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje 
vyřazení majetku obce dle vyřazovacího 
protokolu č.2. 

7 / 0 / 0 ANO ZO 22.6.2015 22.6.2015

03 / 18 / 2015

Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje 
starostu obce prověřením stavu ČOV u 
objektu hotelu JEF a objektu pana 
Melichara a celkového stavu věci okolo 
zdroje zápachu.

7 / 0 / 0 ANO Drozd nestanoven 1.7.2015



4) POVĚŘENÍ KONTROLNÍHO VÝBORU PROVEDENÍM KONTROLY PLNĚNÍ USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE:

 Předsedající  navrhl  pověřit  kontrolní  výbor  provedením  kontroly  plnění  usnesení
s minulých zasedání zastupitelstva obce, předal předsedovi kontrolního výboru panu
Karlu Rezkovi přehled usnesení a záznamy o jejich plnění. 

 Zastupitelstvo obce o návrhu hlasovalo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje kontrolní výbor provedením kontroly plnění usnesení
zastupitelstva obce v termínu do 31. 08. 2015.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

5) HOSPODAŘENÍ OBCE DO ČERVNA 2015:
 Předsedající seznámil přítomné s hospodařením obce Doubice do června 2015 dle

výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu, dále seznámil přítomné se zůstatky finančních
prostředků na obecních účtech k 30. 06. 2015. Obecní rozpočet je v příjmové části
naplněn z 60,42 % a výdajové části je plněn z 50,99%.  

 Zastupitelstvo  obce  hlasovalo  o  vzetí  na  vědomí  informace  o  hospodaření  obce
Doubice.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí informaci o hospodaření obce Doubice do 30.
06. 2015.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

6)  OPRAVA  VEŘEJNÉHO  OSVĚTLENÍ  A  MÍSTNÍ  KOMUNIKACE  KOLEM  KOSTELA,
VČETNĚ OPRAVY VEDENÍ ČEZ:

 Místostarosta  pan  Břetislav  Jemelka  informoval  přítomné  o  dosavadních  pracích
provedených v rámci oprav veřejného osvětlení a současně o plánovaném doplnění
chybějící  lampy  v zatáčce  u  Sklenářů  (mezi  Doubickými  chalupami  a  Starou
hospodou)  tak,  aby v tomto úseku byla  zvýšená bezpečnost  pohybu  osob v době
snížené viditelnosti.  Dále popsal dosavadní průběh oprav prováděných společností
ČEZ.

 Přítomní hosté k tomuto bodu vznesli následující dotazy:
Pan M. – Bude společnost ČEZ dávat do země vedení nízkého napětí v celé obci?
Předsedající odpověděl, že nikoliv, že se jedná pouze o diskutovaný úsek.
Pan M. – Počítá společnost ČEZ s opravou železných sloupů v obci? Předsedající
přislíbil přeptat se na tuto záležitost na vedení společnosti ČEZ.
Pan F. – Zůstanou po opravě veřejného osvětlení funkční lampy osvětlující kostel?
Předsedající odpověděl, že zůstanou funkční.

 Zastupitelstvo obce hlasovalo o vzetí na vědomí předaných informací.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí informace o průběhu oprav veřejného osvětlení
a o průběhu stavby ČEZ.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.



7) VZMR „OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE KOLEM KOSTELA“ – OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
A HODNOCENÍ NABÍDEK

 Předsedající  seznámil  přítomné s dosavadním průběhem veřejné  zakázky malého
rozsahu  (dále  jen  VZMR)  na  opravu  místní  komunikace  kolem  kostela  (výzva,
prohlídka místa plnění a podané nabídky).

 Následovalo  otevírání  podaných  nabídek  v pořadí,  v jakém  byly  na  obecní  úřad
doručeny, proběhla kontrola splnění požadavků zadavatele a hodnocení nabídek. O
posouzení a hodnocení nabídek byl sepsán samostatný zápis, který byl  podepsán
všemi zastupiteli. 

 Zastupitelstvo obce rozhodlo o vítězi veřejné zakázky. Vítěznou nabídkou (nabídka
s nejnižší  nabídkovou  cenou)  se  stala  nabídka  pana  Radka  Dvořáka  ve  výši
499.753,23 Kč včetně DPH.

 Přítomný host pan Faix vznesl dotaz, zda je možné VZMR ještě zrušit a to z důvodu
pozdržení opravy do roku 2016 tak, aby překopy komunikace měly čas „si sednout“ a
nedocházelo  k propadání  nově opravené  komunikace.  Předsedající  odpověděl,  že
oprava je naplánována, VZMR se rušit nebude a zajistí, aby společnost ČEZ provedla
práce řádně, aby k uvedeným problémům nedocházelo a že bude trvat na písemném
potvrzení  záruk  bezvadného  provedení  díla  a  že  případné  propady  komunikace
půjdou na vrub společnosti ČEZ a to včetně oprav. 

 Zastupitelstvo obce hlasovalo o schválení návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Doubice  provedlo  hodnocení  všech  nabídek  VZMR  „oprava  místní
komunikace  kolem kostela“,  rozhodlo  o vítězi  veřejné zakázky  a  pověřuje  starostu  obce
podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem v termínu do 31. 08. 2015. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

8) ZPRÁVA KOMISE PRO ÚZEMNÍ PLÁN, STAVBY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (DOUBICKÝ
VODOVOD):

 Předsedající  seznámil  přítomné  se  zprávou  komise  a  zdůraznil  její  závěr,  který
konstatuje, že část vodovodu je prodána a část je vložena jako majetková účast do
společnosti  SVS  a.s.,  přičemž  obec  Doubice  je  díky  tomu  vlastníkem  akcie  této
společnosti.  Všechny  majetkové  a  právní  vztahy  obce  Doubice  k doubickému
vodovodu jsou dle dohledaných dokladů jasné.

 Předsedající poděkoval komisi za splnění úkolu.
 Zastupitelstvo obce hlasovalo o vzetí na vědomí předaných informací.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí informace komise pro územní plán, stavby a
životní prostředí o doubickém vodovodu. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

9) PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ STANOV DSO TOLŠTEJN:
 Předsedající  seznámil  přítomné  se  stanovami  DSO  Tolštejn,  zastupitelé  dostali

stanovy k prostudování společně s pozvánkou na zasedání zastupitelstva obce.
 Nikdo z přítomných zastupitelů neměl ke stanovám připomínky.



 Zastupitelstvo obce hlasovalo o schválení stanov.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo a schvaluje stanovy DSO Tolštejn. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

10) DOŠLÁ POŠTA A PODÁNÍ OBČANŮ:
 Předsedající seznámil přítomné s žádostí manželů V. o koupi pozemku p.p.č.481/1

v k.ú. Doubice, který je v majetku obce Doubice a byl žadateli využíván v dobré víře,
že je v jejich majetku.

 K žádosti manželů V. proběhla diskuze, ze které v závěru vyplynulo, že obec tento
pozemek může prodat, za podmínek stanovených právními předpisy.

 Zastupitelstvo obce projednalo žádost manželů V. a přijalo usnesení hlasováním. O
případném prodeji bude rozhodnuto na příštím zasedání zastupitelstva obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo  žádost  manželů  V.  o koupi  pozemku p.p.č.481/1
v k.ú. Doubice a pověřuje starostu obce zveřejněním záměru prodeje v termínu do 31. 07.
2015.  Nepřihlásí-li  se  jiný  zájemce,  pověřuje  zastupitelstvo  obce  Doubice  starostu  obce
přípravou kupní smlouvy s žadateli, přičemž cena uvedená v kupní smlouvě bude činit 50 Kč
/ m2. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

 Předsedající  seznámil  přítomné  s žádostí  Spolku  přátel  Doubice  o  příspěvek  na
tradiční koloběžkové závody.

 Zastupitelstvo žádost projednalo, příspěvek schválilo a hlasovalo o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo žádost Spolku přátel Doubice o finanční příspěvek
na koloběžkové závody a schvaluje příspěvek ve výši 2000,- Kč, s tím, že obec bude při
propagaci uvedena jako spolupořadatel.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

 Předsedající  seznámil  přítomné  s odpovědí  odboru  dopravy  Ústeckého  kraje  na
žádosti obce o opravu státních silnic sloužících jako přístupové komunikace do obce.

 Předsedající  seznámil  přítomné  s návrhem  průběhu  kanalizačního  potrubí  od
zamýšleného RD manželů M. přes obecní pozemky a návrhem vzhledu nového RD,
který bude postaven na st.p.č.148 v k.ú. Doubice.

 Zastupitelstvo záležitost projednalo a hlasovalo o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice souhlasí s vedením kanalizačního potrubí od zamýšleného RD
manželů M. přes obecní pozemky 1129 a 1094/7 v k.ú. Doubice a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v termínu do 31.
08. 2015.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.



11) RŮZNÉ + DISKUZE:
 Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým výhledem obce Doubice na roky 2016

až 2020.
 Zastupitelstvo obce hlasovalo o schválení rozpočtového výhledu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje rozpočtový výhled obce Doubice na roky 2016 až
2020. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

 Předsedající vyzval místostarostu obce pana Břetislava Jemelku o vysvětlení situace
s pozemky u Charvátů, který tak učinil.

 Po krátké diskuzi na toto téma bylo rozhodnuto, že bude místostarosta a komise pro
územní plán, stavby a životní prostředí pověřena vypracování návrhu řešení.

 Zastupitelstvo obce hlasovalo o schválení návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje místostarostu obce a komisi pro územní plán, stavby a
životní prostředí vypracováním návrhu řešení situace s pozemky okolo Charvátů v termínu
do 31. 08. 2015. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

 Předsedající představil přítomným výsledky poptávkového řízení na výrobu a instalaci
nové úřední desky. Obec obdržela 2 nabídky, přičemž komise ve složení K.Rezek,
B.Jemelka  a  J.Drozd  provedla  vyhodnocení  a  vybrala  nejlevnější  nabídku  a  to
nabídku pana Faixe, který nabídl zhotovit novou úřední desku za 22 tis.Kč.

 O schválení poptávkového řízení a objednání výroby a instalace nové úřední desky
zastupitelstvo obce hlasovalo

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Doubice  schvaluje  výsledky  provedeného  poptávkového  řízení  na
výrobu  a  instalaci  nové  úřední  desky  a  pověřuje  starostu  obce  přípravou  a  odesláním
objednávky na výrobu a instalaci nové úřední desky v ceně 22.000,- Kč vítěznému uchazeči.
Zastupitelstvo  obce  souhlasí  s vyplacením  zálohy  na  materiál  ve  výši  12.000,-  Kč  před
zahájením prací na základě zálohové faktury. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

 Předsedající  seznámil  přítomné  s vypsaným  poptávkovým  řízením  na  napojení
alarmu na PCO.

 Zastupitelstvo obce vzalo informace na vědomí usnesením, o kterém hlasovalo. 
   

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí informace o vypsaném poptávkovém řízení na
napojení alarmu na PCO. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno.



 Předsedající  seznámil  přítomné  s potřebou  zpracovat  rozpočtovou  změnu  č.01  a
stručně  vysvětlil  důvody.  Dále  navrhl,  aby  zastupitelstvo  pověřilo  finanční  výbor
vypracováním této rozpočtové změny a předal předsedovi finančního výboru základní
podklad.

 Zastupitelstvo obce o návrhu hlasovalo. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje  finanční  výbor  vypracováním 1.  rozpočtové změny
rozpočtu obce Doubice na rok 2015 v termínu do 31. 08. 2015. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 16 bylo schváleno.

 Předsedající  informoval  přítomné o skutečnosti,  že zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodlo o přidělení dotace z Fondu Ústeckého kraje ve výši 100.000,- Kč na opravu
místní komunikace kolem kostela.

 Předsedající  informoval  přítomné  o  podpisu  pachtovní  smlouvy  s firmou  Agropos
Služby s.r.o..

 Předsedající informoval o provedené aktualizaci střednědobého plánu rozvoje obce,
do kterého byl  doplněn navigační  systém. V této souvislosti  informoval přítomné o
tom, že starosta a místostarosta intenzivně pracují na projektu zhotovení orientačního
systému v obci tak, aby obce mohla požádat o dotaci z programu na podporu obcí
ležících v regionu národních parků. Projekt bude předložen zastupitelům ke schválení
a současně bude umístěn na webové stránky obce tak, aby připomínky mohli uplatnit
i občané a rekreanti obce.

 Předsedající informoval přítomné o nabídce České pojišťovny na pojištění obecního
majetku ve výši cca 19 tis. Kč. Po krátké diskuzi se zastupitelé shodli, že současně
platnou pojistku vypovídat ani měnit nebudou.

 Předsedající  dále  zrekapituloval  podněty  občanů  a  rekreantů  vzešlé  z veřejného
setkání  dne 04.  07.  2015 a  zavázal  se těmito  podněty zabývat  a  o  jejich  řešení
postupně informovat.

 Přítomný host pan F. představil  svůj názor,  že v obci chybí  záchytné parkoviště a
vyzval  zastupitele,  aby přesvědčili  majitele  pozemku, na kterém je toto parkoviště
v územním plánu uvedeno,  jeho výstavbou.  Starosta přislíbil,  že se pokusí  nalézt
řešení nedobré situace s parkováním v obci.

 Přítomní hosté oznámili nefunkční ampliony v obci. Starosta se zavázal pozvat servis
na opravu obecního rozhlasu.

 Předsedající seznámil přítomné se situací kolem zápachu kanalizace u objektu pana
F.  a  o  provedeném  šetření  vodoprávního  úřadu.  Přítomný  host  pan  F.  následně
vyzval  zastupitelku  paní  Jašíčkovou  Jetýlkovou  k odstoupení  ze  zastupitelstva
z důvodu zamořování obce zápachem. Následně proběhla bouřlivá diskuze, kde bylo
panu  F.  vysvětleno,  že  všichni  dělají  vše  co  je  v jejich  silách  ohledně  nápravy
nedobré situace. Dále padl konstruktivní návrh vystavit požerák rybníka tak, aby voda
odtékala přepadem u hotelu JEF, což bude zkušebně provedeno.

 Zastupitel  Karel Rezek poukázal na volné pobíhání psů v obci a navrhl,  aby obec
vydala k tomuto problému vyhlášku. Starosta přislíbil shromáždění informací v tomto
směru a představení návrhu řešení.

 Zastupitel Karel Rezek oznámil, že pracuje na tom, aby příjezdové cesty do Doubice
byly  osazeny monitorovacími  kamerami  (samozřejmě za dodržení  všech  právních
předpisů).

 Přítomný host pan F. poukázal na nutnost koordinace prací společnosti ČEZ a nově
vybraného dodavatele opravy místní komunikace kolem kostela a pan Rezek doplnil
požadavkem na prodloužení záruční lhůty poskytnuté dodavatelem. Starosta přislíbil
tuto koordinaci zajistit a zajistit prodloužení záruky.



 Přítomný  host  pan  M.  poukázal  na  nedobrý  vzhled  budovy  obecního  úřadu  a
bezprostředního okolí a zavázal se připravit návrh jeho vylepšení.  Starosta přislíbil
zařazením úpravy vzhledu budovy obecního úřadu do rozpočtu roku 2016.

 Přítomní hosté pan M. a pan M. představili svůj návrh na zlepšení vzhledu studánky
v zatáčce u Čapků. O tomto návrhu bylo krátce diskutováno a posléze předsedající
navrhl schválit úpravu vzhledu studánky usnesením.

 Zastupitelstvo obce o návrhu předsedajícího hlasovalo. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice souhlasí s předloženým návrhem na zlepšení vzhledu studánky
a její úpravu schvaluje.  
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 17 bylo schváleno.

 Představil  se  nový  majitel  nemovitosti  v  Doubici  pan  O.D.  a  informoval  o  svém
záměru požádat o koupi pozemku p.p.č.7/1 v k.ú. Doubice. 

 Zastupitelka  paní  Andrea  Rezková  představila  první  vydání  Doubického  časopisu
„PIN“ a dala několik výtisků k dispozici.

12) USNESENÍ A ZÁVĚR:
 Vzhledem k tomu, že jednotlivá usnesení  zastupitelstva obce byla projednávána a

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

 Zastupitelé obce Doubice se shodli, že příští zasedání zastupitelstva obce proběhne
dne 07. 09. 2015 od 17:00 na obecním úřadě.

 Předsedající  poděkoval  přítomným  za  aktivní  účast  a  ukončil  4.  zasedání
zastupitelstva obce v 18:08.

Zápis byl vyhotoven dne 29. 07. 2015

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

Ověřovatelé zápisu:

Andrea Rezková ……………………………………………

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

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

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


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

