Obec Doubice

Zápis ze 5. zasedání zastupitelstva obce Doubice
konaného dne 07. 09. 2015 od 17:00 hodin
Místo konání:

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

Termín konání:

07. 09. 2015 od 17:00 hod

Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny):
Ing. Jan Drozd, Alena Jašíčková Jetýlková, Břetislav Jemelka, Filip Molčan,
Andrea Rezková, Karel Rezek (6 členů ZO = 85%)
Nepřítomní zastupitelé: Miloslav Čapek - omluven
1) ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A
ZAPISOVATELE:
 Zasedání zastupitelstva zahájil v 17:00 starosta Ing. Jan Drozd a zasedání
zastupitelstva předsedal.
 Předsedající konstatoval, že se zastupitelstvo sešlo v počtu 6 zastupitelů a že je
usnášeníschopné.
 Předsedající navrhl zapisovatelem Ing. Jana Drozda (sebe) a ověřovateli zápisu pana
Karla Rezka a pana Filipa Molčana. Pan Filip Molčan oznámil, že bude muset
z pracovních důvodů v 17:30 opustit jednání zastupitelstva obce a proto nechce být
ověřovatelem zápisu. Předsedající tedy navrhl ověřovateli zápisu pana Karla Rezka 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
pana Karla Rezka a paní Alenu Jašíčkovou Jetýlkovou.
Výsledek hlasování: Pro: 6 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. Pan Filip Molčan požádal o
předností projednání bodu týkajícího se rozpočtové změny č.01. Předsedající nechal
hlasovat o upraveném návrhu programu 5. zasedání zastupitelstva obce.
 ZO hlasovalo o návrhu programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:
3) rozpočtová změna č.01/2015
4) kontrola plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce
5) hospodaření obce do července 2015
6) oprava veřejného osvětlení a místní komunikace kolem kostela, včetně opravy vedení
ČEZ
7) návrh řešení situace s pozemky u Charvátů
8) zpráva kontrolního výboru o provedení kontroly plnění usnesení zastupitelstva obce
9) projekt místního orientačního systému obce Doubice
10) došlá pošta a podání občanů
- žádost o prodej pozemku p.p.č. 481/1 v k.ú. Doubice
- žádost o prodej části pozemku 7/1 v k.ú. Doubice
- přezkoumání hospodaření obce Ústeckým krajem
- žádost o opravu prospustku na obecním pozemku (Stavomont)
- oprava Doubického potoka LČR, s.p.(směr Chřibská)
11) různé + diskuze
- výsledek poptávkového řízení - napojení alarmu na PCO
- smlouvy: oprava komunikace, protahování, dotace
- nahlášený výlov rybníka 31.10.2015
12) usnesení a závěr
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3) ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č.01/2015
 Předsedající vyzval předsedu finančního výboru pana Filipa Molčana k přednesení
zprávy finančního výboru, který připravil návrh rozpočtové změny č.01/2015.
 Pan Filip Molčan vysvětlil přítomným zastupitelům obsah rozpočtové změny
č.01/2015 a změny stručně zdůvodnil.
 Předsedající vyzval přítomné zastupitele ke vznesení připomínek. Nikdo připomínky
nevznesl a proto bylo přistoupeno k hlasování o schválení rozpočtové změny
č.01/2015
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje rozpočtovou změnu č.01/2015 v příjmech i výdajích o
33.902,- Kč dle návrhu finančního výboru.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 1
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4) KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ:
 Předsedající přečetl přítomným všechna usnesení ze 4. 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

usnesení
Výsledek hlasování
PRO
schváleno
/ PROTI / ZDRŽEL SE
ANO / NE

zodpovědná
osoba

stanovený
termín

termín splnění

04 / 01 / 2015

Zastupitelstvo obce Doubice určuje
zapisovatelem Ing. Jana Drozda a
ověřovateli zápisu paní Andreu Rezkovou a
paní Alenu Jašíčkovou Jetýlkovou.

7/ 0/ 0

ANO

ZO

27.7.2015

27.7.2015

04/ 02 / 2015

Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje
program zasedání zastupitelstva obce.

7/ 0/ 0

ANO

ZO

27.7.2015

27.7.2015

04 / 03 / 2015

Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje
kontrolní výbor provedením kontroly plnění
usnesení zastupitelstva obce v termínu do
31. 08. 2015

7/ 0/ 0

ANO

Rezek

31.8.2015

30.8.2015

04 / 04 /2015

Zastupitelstvo obce Doubice bere na
vědomí informaci o hospodaření obce
Doubice do 30. 06. 2015.

7/ 0/ 0

ANO

ZO

27.7.2015

27.7.2015

Zastupitelstvo obce Doubice bere na
04 / 05 / 2015 vědomí informace o průběhu oprav
veřejného osvětlení a o průběhu stavby ČEZ

7/ 0/ 0

ANO

ZO

27.7.2015

27.7.2015

Zastupitelstvo obce Doubice provedlo
hodnocení všech nabídek VZMR „oprava
místní komunikace kolem kostela“,
04 / 06 / 2015 rozhodlo o vítězi veřejné zakázky a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy o dílo s
vítězným uchazečem v termínu do 31. 08.
2015.

7/ 0/ 0

ANO

Drozd

31.8.2015

11.8.2015

04 / 07 / 2015

Zastupitelstvo obce Doubice bere na
vědomí informace komise pro územní plán,
stavby a životní prostředí o doubickém
vodovodu.

7/ 0/ 0

ANO

ZO

27.7.2015

27.7.2015

04 / 08 / 2015

Zastupitelstvo obce Doubice projednalo a
schvaluje stanovy DSO Tolštejn.

7/ 0/ 0

ANO

ZO

27.7.2015

27.7.2015

Zastupitelstvo obce Doubice projednalo
žádost manželů Vaňkových 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.
04 / 09 / 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 .

7/ 0/ 0

ANO

Drozd

31.7.2015

29.7.2015

Zastupitelstvo obce Doubice projednalo
žádost Spolku přátel Doubice o finanční
příspěvek na koloběžkové závody a
04 / 10 / 2015
schvaluje příspěvek ve výši 2000,- Kč, s tím,
že obec bude při propagaci uvedena jako
spolupořadatel.

7/ 0/ 0

ANO

ZO

27.7.2015

27.7.2015

Zastupitelstvo obce Doubice souhlasí s
vedením kanalizačního potrubí od
zamýšleného RD manželů Melicharových
přes obecní pozemky 1129 a 1094/7 v k.ú.
04 / 11 / 2015
Doubice a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene v termínu do 31.
08. 2015.

7/ 0/ 0

ANO

Drozd

31.8.2015

24.8.2015

Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje
04 / 12 / 2015 rozpočtový výhled obce Doubice na roky
2016 až 2020.

7/ 0/ 0

ANO

ZO

27.7.2015

27.7.2015

Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje
místostarostu obce a komisi pro územní
plán, stavby a životní prostředí
04 / 13 / 2015
vypracováním návrhu řešení situace s
pozemky okolo Charvátů v termínu do 31.
08. 2015.

7/ 0/ 0

ANO

Jemelka +
komise pro ÚP,
Stavby a ŽP

31.8.2015

3.8.2015

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
04 / 14 / 2015
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.

7/ 0/ 0

ANO

Drozd

nestanoven

27.7.2015

04 / 15 / 2015

Zastupitelstvo obce Doubice bere na
vědomí informace o vypsaném
poptávkovém řízení na napojení alarmu na
PCO.

7/ 0/ 0

ANO

ZO

27.7.2015

27.7.2015

04 / 16 / 2015

Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje
finanční výbor vypracováním 1. rozpočtové
změny rozpočtu obce Doubice na rok 2015 v
termínu do 31. 08. 2015

7/ 0/ 0

ANO

Molčan

31.8.2015

7.9.2015

Zastupitelstvo obce Doubice souhlasí s
04 / 17 / 2015 předloženým návrhem na zlepšení vzhledu
studánky a její úpravu schvaluje

7/ 0/ 0

ANO

ZO

27.7.2015

27.7.2015

5) HOSPODAŘENÍ OBCE DO ČERVENCE 2015:
 Předsedající seznámil přítomné s hospodařením obce Doubice do července 2015 dle
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu, dále seznámil přítomné se zůstatky finančních
prostředků na obecních účtech k 31. 07. 2015. Obecní rozpočet je v příjmové části
naplněn ze 70,01 % a výdajové části je plněn z 57,25%.
 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 31.
07. 2015.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 1
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. Dále popsal dosavadní průběh oprav
prováděných společností ČEZ, s tím, že projektant ČEZ musel již 3x předělávat
projekt prováděné opravy a že proto dochází k prostojům a dále, že od 09.09.2015 by
měla (dle sdělení dodavatele ČEZu) proběhnout oprava výkopů zabetonováním a
zaasfaltováním. Oprava místní komunikace kolem kostela (nový asfaltový povrch)
proběhne na konci října 2015. Dále informoval zastupitele o pořízení nové lampy,
která bude instalována v zatáčce u Sklenářů.
7) NÁVRH ŘEŠENÍ SITUACE S POZEMKY U CHARVÁTŮ
 Místostarosta pan Břetislav Jemelka informoval přítomné o splnění úkolu uloženého
zastupitelstvem obce jemu a komisi pro územní plán, stavby a životní prostředí. Byl
připraven návrh dohody o vzájemném využívání pozemků, následně však bylo
s dotčenými vlastníky pozemků domluveno, že proběhne přesné zaměření pozemků
na jejich náklady a následně bude na podkladě geometrického plánu zastupitelstvem
obce rozhodnuto o případné směně či prodeji pozemků.
 Zastupitelstvo obce hlasovalo o vzetí na vědomí přednesené informace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí informaci o řešení stavu věci ohledně situace
s pozemky na křižovatce u Charvátů.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
8) ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PROVEDENÍ KONTROLY PLNĚNÍ USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE:
 Předsedající seznámil přítomné se zprávou kontrolního výboru, kterou předložil její
předseda pan Karel Rezek
 Předsedající vyzval přítomné zastupitele ke vznesení připomínek. Pan Filip Molčan
uvedl, že úkol uložený usnesením č.01/09/2015 nebyl dokončen proto, že žil
v domnění, že po jeho návrhu, že osobně vyrobí nové webové stránky Doubice
zdarma není nutné tento úkol rozpracovávat v podobě tří variant provedení, včetně
cenových návrhů. Pan Filip Molčan však se zněním zápisu z kontroly finančního
výboru v předložené podobě souhlasil. Žádné další připomínky nebyly vzneseny



Zastupitelstvo obce hlasovalo o vzetí na vědomí výsledku provedené kontroly.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo výsledky kontroly provedené kontrolním výborem a
její výsledky bere na vědomí .
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
9) PROJEKT MÍSTNÍHO ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU OBCE DOUBICE:
 Předsedající seznámil přítomné s upraveným projektem místního orientačního
systému a s vypořádáním doručených připomínek. K danému tématu proběhla krátká
diskuze a projekt byl projednán.
 Zastupitelstvo obce hlasovalo o schválení představeného projektu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo a schvaluje projekt místního orientačního systému a
pověřuje starostu obce podáním žádosti o dotaci v termínu do 30.09.2015.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
V 17:30 se zastupitel pan Filip Molčan omluvil z dalšího jednání zastupitelstva obce a
opustil zasedací místnost. Zastupitelstvo tak dále jednalo v počtu 5 členů (5 členů ZO
= 71%) a zůstalo i nadále usnášeníschopné.
10) DOŠLÁ POŠTA A PODÁNÍ OBČANŮ:
 Předsedající opakovaně 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.
 Předsedající seznámil přítomné zastupitele s tím, že záměr prodeje výše uvedeného
pozemku byl řádně zveřejněn na úřední desce od 29.07.2015 do 19.08.2015 a že tak
byla splněna zákonná lhůta pro zveřejnění záměru prodeje. Dále přítomné
informoval, že o předmětný pozemek nikdo jiný zájem neprojevil a že připravil návrh
kupní smlouvy, jejíž znění bylo k posouzení zasláno e-mailem zastupitelům před
tímto zasedáním.
 Zastupitelstvo obce projednalo žádost manželů V. a přijalo usnesení hlasováním.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje prodej pozemku p.p.č.481/1 v k.ú. Doubice manželům
V. za cenu 50 Kč / m2 a pověřuje starostu obce dokončením přípravy a podpisem kupní
smlouvy v termínu do 15. 10. 2015.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.




Předsedající seznámil přítomné s žádostí manželů D. o koupi části pozemku p.p.č.
7/1 v k.ú. Doubice o výměře 73 m2, který je v majetku obce Doubice. Dále vysvětlil, že
pozemky p.p.č.7/1 a p.p.č.8/1 v k.ú. Doubice tvoří společně stavební pozemek, jehož
výměra nesmí klesnout pod 1000 m2 tak, aby stále zůstal pozemkem, na němž lze dle
platného územního plánu stavět rodinný dům.
Zastupitelstvo žádost projednalo a hlasovalo o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo žádost manželů D. o koupi části pozemku p.p.č.7/1
v k.ú. Doubice o výměře 73 m2 v jižní části parcely a pověřuje starostu vyvěšením záměru
prodeje části pozemku s tím, že k dalšímu jednání o prodeji dojde po předložení
geometrického plánu zpracovaného žadateli.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.




Předsedající seznámil přítomné s oznámením Krajského úřadu Ústeckého kraje o
zahájení přezkoumání hospodaření obce za rok 2015, ke kterému dojde dne
08.10.2015 an obecním úřadě v Doubici (audit). Dále oznámil, že uvedeného auditu
se osobně zúčastní starosta, místostarosta a účetní obce.
Zastupitelstvo záležitost projednalo a hlasovalo o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí informaci o auditu Ústeckého kraje, který se
uskuteční dne 08.10.2015.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.



Předsedající seznámil přítomné s žádostí manželů V. o opravu propustku u obecní
komunikace, jehož havarijní stav hrozí znemožněním přístupu k jejich objektu
č.p.118.
Zastupitelstvo záležitost projednalo a hlasovalo o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo žádost manželů V. o opravu propustku na pozemku
obce u Stavomontu a rozhodlo, že oprava bude provedena v roce 2016.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.



Předsedající seznámil přítomné s provedeným podpisem smlouvy mezi LČR, s.p. a
obcí Doubice o zřízení staveniště na obecním pozemku při provádění oprav
Doubického potoka v říčním kilometru 4,320 – 4,650 (směr Dolní Chřibská).
Předsedající seznámil přítomné s návrhem společnosti ČEZ na úpravu smlouvy o
odběru elektřiny, kde je navrhováno zlevnění tarifu o 4,4% a garance ceny po dobu
24 měsíců. Zastupitelstvo po krátké diskuzi dospělo k názoru, že tato dohoda zůstane
nepodepsána, a že se do budoucna pokusí nalézt jiný (výhodnější) způsob úspory na
ceně elektrické energie.

11) RŮZNÉ + DISKUZE:
 Předsedající seznámil přítomné s výsledky poptávkového řízení na napojení alarmu
na pult centrální ochrany, které bylo vyhodnoceno dne 17.08.2015. Hodnocení
nabídek provedla komise ve složení K.Rezek, B.Jemelka a J.Drozd. Vítězem se stala
firma JAPEX. Celková úspora ročních nákladů oproti předchozímu dodavateli těchto
služeb činí více jak 7000 Kč.
 Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí výsledky poptávkového řízení na napojení
alarmu na PCO a pověřuje starostu obce popisem smlouvy s vítězným uchazečem.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.












Předsedající seznámil přítomné se smlouvami, které podepsal. Jednalo se o smlouvu
na opravu místní komunikace kolem kostela, smlouvu na zimní údržbu komunikací
v obci a smlouvu o poskytnutí dotace Ústeckým krajem.
Dále předsedající informoval přítomné o nahlášenému výlovu rybníka SPD, který
proběhne dne 31.10.2015 a o tom, že tuto skutečnost nahlásil na příslušné instituce
(vodoprávní úřad a CHKO Lužické Hory) a s jejich podmínkami provedení výlovu.
Předsedající vyzval přítomné hosty, ke vznesení jejich připomínek či podnětů
Paní B. vznesla dotaz, zda má někdo zájem o koupi pozemku p.p.č.8/1 v k.ú.
Doubice. Předsedající odpověděl, že nikoliv a místostarosta doplnil, že obec
pozemek k prodeji ani nenabízela jelikož je do listopadu 2015 pronajatý.
Pan S. navrhl zřízení kamerového systému v obci na příjezdových cestách a to
hlavně z důvodu prevence kriminality v obci a dále oznámil, že dle jeho propočtů by
pořizovací náklady na tento systém činily cca 70 tis. Kč. Předsedající přislíbil, že
kamerové systémy zařadí do akcí plánovaných na rok 2016.
Pan F. vznesl dotaz proč se budou pod farou dvě trafostanice. V rámci diskuze bylo
vysvětleno, že rekonstrukce vedení proběhne tak, že se postaví nová trafostanice, na
kterou bude vedení přepojeno a stará trafostanice bude odstraněna, takže u fary
bude stále jenom jedna trafostanice.
Pan Rezek připomenul, že je třeba připravit obecní vyhlášku, kterou bude zakázáno
volné pobíhání psů po obci. Místostarosta odpověděl, že tato záležitost dle jím
zjištěných informací je velmi složitá a náročná na další činnost obecního úřadu
včetně obecních financí. Předsedající přislíbil, že zjistí na příslušném odboru
ministerstva vnitra, jak by šla tato záležitost vyřešit co nejjednodušeji a po té bude
zastupitelstvo informovat. Současně předsedající přislíbil, že s občany, kterým
pravidelně psi utíkají, promluví ve smyslu lepšího zabezpečení psů.
Předsedající přednesl žádost pana H. a paní V. (nájemníci v obecním bytu) o
možnost zapojení kamen na tuhá paliva do komína. Po krátké diskuzi o této žádosti,
stavu komína a předpokládané nutnosti jej vyvložkovat bylo rozhodnuto, že bude
v první řadě provedena revize komína a dle výsledku budou následně přijata další
rozhodnutí. Z diskuze vzešel návrh usnesení, o kterém zastupitelstvo hlasovalo:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje starostu obce zajištěním provedení revize komínových
těles v budově obecního úřadu Doubice.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.





Předsedající informoval přítomné o jednání SRPŠ, které proběhne dne 11.09.2015 a
kde se bude mimo jiné řešit příspěvek obcí na Nemocnici Rumburk. Po krátké diskuzi
byl obecně přijat závěr, že zastupitelstvo se k tomuto tématu nebude předběžně
vyjadřovat a vyčká na výsledek jednání SRPŠ.
Předsedající oznámil přítomným, že oprava místní komunikace kolem kostela
proběhne ve dnech 26.10 a 27.10.2015.
Předsedající vyzval přítomné zastupitele, aby si do příští zasedání ZO promysleli své
návrhy na akce, které by měli být realizovány v roce 2016 a to s ohledem na přípravu
rozpočtu obce na rok 2016.



Předsedající informoval přítomné o přijatém pojistném plnění ve výši 16.819,- Kč za
zničenou úřední desku.

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 19. 10. 2015 od 17:00 na obecním úřadě.
 Předsedající poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil 5. zasedání
zastupitelstva obce v 18:28.
Zápis byl vyhotoven dne 09. 09. 2015
Zapsal: Ing. Jan Drozd

……………………………………………

Ověřovatelé zápisu:
Karel Rezek

……………………………………………

Alena Jašíčková Jetýlková

……………………………………………

Ing. Jan Drozd, starosta obce

……………………………………………

Břetislav Jemelka, místostarosta obce

……………………………………………

