
Obec Doubice

Zápis ze 6. zasedání zastupitelstva obce Doubice
konaného dne 19. 10. 2015 od 17:00 hodin

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

Termín konání: 19. 10. 2015 od 17:00 hod

Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny):
Ing. Jan Drozd, Alena Jašíčková Jetýlková, Břetislav Jemelka, Filip Molčan,
Andrea Rezková, Karel Rezek, Miloslav Čapek (7 členů ZO = 100%)

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 7  zastupitelů  a  že  je
usnášeníschopné.

 Předsedající navrhl zapisovatelem Ing. Jana Drozda (sebe) a ověřovateli zápisu pana
Karla Rezka 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 Ing. Jana Drozda a ověřovateli  zápisu
pana Karla Rezka a pana Miloslava Čapka.
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. Návrhy na doplnění nebyly
vzneseny. 

 ZO hlasovalo o návrhu programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:
3) kontrola plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce
4) hospodaření obce do září 2015
5) příprava návrhu rozpočtu obce na rok 2016
6) oprava veřejného osvětlení a místní komunikace kolem kostela, vč. opravy vedení ČEZ
7) žádost o sponzorský dar Lužické nemocnici a poliklinice Rumburk, a.s.



8) výsledky přezkoumání hospodaření obce Ústeckým krajem (dílčí audit do 09/2015)
9) pronájem nebytových prostor - obchod
10) došlá pošta a podání občanů

-  žádost o prodej části pozemku 7/1 v k.ú. Doubice
-  žádost o spolupráci při realizaci pamětní desky
-  cenová nabídka ENWOX ENERGY (úspory el.energie)

11) různé + diskuze
- setkání s občany a rekreanty Doubice
- kamerový systém v obci Doubice
- oprava komína v obecním bytě
- ČOV rozbor vody
- živnostenská oprávnění obce Doubice
- webové stránky obce Doubice
- objekt celnice Zadní Doubice
- volné pobíhání psů po obci 

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 5. 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

05/01/2015

Zastupitelstvo obce Doubice určuje 
zapisovatelem Ing. Jana Drozda a 
ověřovateli zápisu pana Karla 
Rezka a paní Alenu Jašíčkovou 
Jetýlkovou

6 / 0 / 0 ANO ZO 7.9.2015 7.9.2015

05/02/2015
Zastupitelstvo obce Doubice 
schvaluje následující program 
zasedání zastupitelstva

6 / 0 / 0 ANO ZO 7.9.2015 7.9.2015

05/03/2015

Zastupitelstvo obce Doubice 
schvaluje rozpočtovou změnu 
č.01/2015 v  příjmech i výdajích o 
33.902,- Kč dle návrhu finančního 
výboru.

5 / 0 / 1 ANO ZO 7.9.2015 7.9.2015

05/04/2015
Zastupitelstvo obce Doubice bere 
na vědomí informaci o hospodaření 
obce Doubice do 31. 07. 2015.

5 / 0 / 1 ANO ZO 7.9.2015 7.9.2015

05/05/2015

Zastupitelstvo obce Doubice bere 
na vědomí informaci o řešení stavu 
věci ohledně situace s  pozemky na 
křižovatce u Charvátů.

6 / 0 / 0 ANO ZO 7.9.2015 7.9.2015

05/06/2015

Zastupitelstvo obce Doubice 
projednalo výsledky kontroly 
provedené kontrolním výborem a 
její výsledky bere na vědomí 

6 / 0 / 0 ANO ZO 7.9.2015 7.9.2015

05/07/2015

Zastupitelstvo obce Doubice 
projednalo a schvaluje projekt 
místního orientačního systému a 
pověřuje starostu obce podáním  
žádosti o dotaci v  termínu do 
30.09.2015.

6 / 0 / 0 ANO Drozd 30.9.2015 23.9.2015



05/08/2015

Zastupitelstvo obce Doubice 
schvaluje prodej pozemku 
p.p.č.481/1 v  k.ú. Doubice 
manželům Vaňkovým za cenu  50 

Kč / m 2  a pověřuje starostu obce 
dokončením přípravy a podpisem 
kupní smlouvy v  termínu do 15. 10. 
2015.

5 / 0 / 0 ANO Drozd 15.10.2015 9.9.2015

05/09/2015

Zastupitelstvo obce Doubice 
projednalo žádost manželů 
Dostálových 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.

5 / 0 / 0 ANO Drozd nestanoven 14.9.2015

05/10/2015

Zastupitelstvo obce Doubice bere 
na vědomí informaci o auditu 
Ústeckého kraje, který se uskuteční 
dne 08.10.2015.

5 / 0 / 0 ANO ZO 7.9.2015 7.9.2015

05/11/2015

Zastupitelstvo obce Doubice 
projednalo žádost manželů 
Vítových o opravu propustku na 
pozemku obce u Stavomontu a 
rozhodlo, že oprava bude 
provedena v  roce 2016.

5 / 0 / 0 ANO ZO 7.9.2015 7.9.2015

05/12/2015

Zastupitelstvo obce Doubice bere 
na vědomí výsledky poptávkového 
řízení na napojení alarmu na PCO 
a pověřuje starostu obce popisem 
smlouvy s  vítězným uchazečem.

5 / 0 / 0 ANO Drozd nestanoven 9.9.2015

05/13/2015

Zastupitelstvo obce Doubice 
pověřuje starostu obce zajištěním 
provedení revize komínových těles 
v budově obecního úřadu Doubice.

5 / 0 / 0 ANO Drozd nestanoven 18.9.2015

4) HOSPODAŘENÍ OBCE DO ZÁŘÍ 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 30. 09. 2015. Obecní rozpočet je v příjmové části
naplněn z 87,64 % a výdajové části je plněn ze 70,54%.  

 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.
09. 2015.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

5) PŘÍPRAVA NÁVRHU ROZPOČTU OBCE NA ROK 2016:
 Předsedající  seznámil  přítomné  s návrhem  nejdůležitějších  akcí,  které  je  kromě

zajištění běžného chodu úřadu třeba zrealizovat v roce 2016 a s předpokládanými
náklady.  Jedná  se  o  stavbu  místního  orientačního  systému,  opravu  hasičské



zbrojnice,  opravu  mostků  v biocentru,  zhotovení  projektové  dokumentace  na
odbahnění rybníka včetně opravy hráze, opravu propustku u Stavomontu, instalaci
kamerového  systému,  výměnu  topení  na  obecním  úřadě  atp..  Dále  předsedající
vyzval  zastupitele ke vznesení  dalších návrhů, tyto vzneseny nebyly.  Předsedající
navrhl,  aby  byl  finanční  výbor  pověřen  sestavením návrhu  rozpočtu  obce  na  rok
2016. Zastupitelstvo obce o návrhu hlasovalo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje finanční výbor vypracováním návrhu rozpočtu obce na
rok 2016 v termínu do 09.11.2015
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

 Předsedající  dále seznámil  přítomné s potřebou vypracovat  2.  rozpočtovou změnu
rozpočtu obce Doubice na rok 2015 a popsal  důvody změny.  Zastupitelstvo obce
hlasovalo o návrhu pověřit finanční výbor vypracováním návrhu rozpočtové změny.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Doubice  pověřuje  finanční  výbor  vypracováním  návrhu  2.rozpočtové
změny rozpočtu obce Doubice na rok 2015  v termínu do 09.11.2015
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 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.  Veřejné  osvětlení  u  komunikace
kolem kostela je dokončeno a stačí jej pouze spustit. Dále informoval zastupitele o
pořízení nové lampy, která bude instalována v zatáčce u Sklenářů a o potřebě umístit
v zatáčce  nový  sloup,  kam  bude  přenesena  lampa  od  infocentra.  Místostarosta
rovněž  popsal  dosavadní  průběh  oprav  prováděných  společností  ČEZ  a  předal
informaci  o  důvodech  zdržení  postupu  prací.  Oprava  místní  komunikace  kolem
kostela (nový asfaltový povrch) proběhne na konci října 2015 (26.10. a 27.10.2015).
Zastupitelstvo obce hlasovalo o vzetí na vědomí předaných informací.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Doubice  bere  na  vědomí  informace  o  průběhu  oprav  veřejného
osvětlení, o průběhu stavby ČEZ a o opravě místní komunikace kolem kostela.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

7) ŽÁDOST O SPONZORSKÝ DAR LUŽICKÉ NEMOCNICI A POLIKLINICE RUMBURK,
A.S.

 Předsedající seznámil přítomné s žádostí předsedy a místopředsedy představenstva
Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. v Rumburku (LNaP) o sponzorský dar ve výši
100,- Kč za každého občana obce Doubice. V rámci diskuze pak seznámil přítomné
s prezentací  LNaP,  kde  je  vysvětlována  finanční  situace  společnosti  a  rovněž
s názory ostatních obcí a měst ve šluknovském výběžku, které byly vyjádřeny jejich
zástupci.  V rámci  diskuze  k tomuto  tématu  byly  vznášeny  návrhy  na  poskytnutí
nefinančního  daru  LNaP a  však  postupně  bylo  dosaženo  jednotného  názoru,  že
pokud obec sponzorský dar poskytne, tak je pro ni jednodušší jej poskytnout ve formě
finanční. Diskutovalo se rovněž o tom, že problémy LNaP jsou zástupci majoritního
vlastníka, tedy Města Rumburk, dlouhodobě systémově neřešeny, avšak že podpora
zajištění  zdravotní péče občanů šluknovského výběžku je vnímána jako důležitá.



 Zastupitelstvo obce hlasovalo o žádosti LNaP o sponzorský dar.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Doubice  projednalo  žádost  Lužické  nemocnice  a  polikliniky,  a.s.  o
sponzorský  dar  a  s poskytnutím  finančního  daru  ve  výši  100,-  Kč  za  každého  občana
Doubice  souhlasí,  současně  zastupitelstvo  obce  pověřuje  starostu  podpisem  darovací
smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 1 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

8)  VÝSLEDKY  PŘEZKOUMÁNÍ  HOSPODAŘENÍ  OBCE  ÚSTECKÝM  KRAJEM  (DÍLČÍ
AUDIT DO 09/2015):

 Předsedající  seznámil  přítomné  se  zprávou  z kontroly  (zápisem  z dílčího
přezkoumání  hospodaření  obce  Doubice),  která  se  uskutečnila  dne  08.10.2015.
V rámci  přezkoumání  nebyly  zjištěny  žádné  chyby  a  nedostatky  a  to  ve  všech
kontrolovaných oblastech.

 Zastupitelstvo obce hlasovalo o vzetí na vědomí výsledku provedené kontroly.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí výsledky dílčího auditu provedeného Ústeckým
krajem k 30.09.2015. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

9) PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR - OBCHOD:
 Předsedající  seznámil  přítomné s tím, že současný nájemce obchodu dal  z nájmu

výpověď a že je třeba nalézt nového nájemce a provozovatele obchodu. Předsedající
přítomným  sdělil,  že  již  předběžně  jednal  s panem  V.  z Krásné  Lípy,  avšak  bez
pozitivního  výsledku.  Předsedající  navrhl  zveřejnění  záměru  obce  pronajmout
nebytové prostory (obchod) a v diskuzi byla navržena výše nájmu. 

 Zastupitelstvo obce o návrhu hlasovalo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Doubice  pověřuje  starostu  zveřejnění  záměru  pronajmout  nebytové
prostory o výměře 115 m2 pod obecním úřadem (obchod) v termínu do 26.10.2015. Výše
nájmu v záměru bude stanovena na 500 Kč / měsíc s tím, že když se případný zájemce o
pronájem nebytových prostor zaváže k zachování prodeje potravin, lze o výši nájmu dále
jednat.   
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

10) DOŠLÁ POŠTA A PODÁNÍ OBČANŮ:
 Předsedající  seznámil  opakovaně  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.
Oznámil  přítomným, že záměr prodeje byl  zveřejněn a že manželé D. v současné
době  zajišťují  zaměření  a  oddělení  části  pozemku.  O  vlastním  prodeji  bude
zastupitelstvo obce jednat samostatně.

 Předsedající  dále  seznámil  přítomné  s žádostí  obecně  prospěšné  společnosti
Centrum  České  historie  o  spolupráci  při  realizaci  pamětní  desky  na  Masarykově
nádraží  v Praze, věnované Čechům, Židům a protinacisticky smýšlejícím Němcům



vyhnaným  v roce  1938  z pohraničí.  Formou  spolupráce  by  dle  žádosti  měla  být
finanční podpora výroby pamětní desky. 

 Zastupitelstvo žádost projednalo a hlasovalo o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Doubice  projednalo  žádost  o  spolupráci  s obecně  prospěšnou
společností Centrum české historie při realizaci pamětní desky a tuto spolupráci odmítá.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

 Předsedající seznámil přítomné s nabídkou společnosti ENWOX ENERGY s.r.o. na
zavedení  energetického  managementu  v rámci  odběrných  míst  elektrické  energie
obce a s ním spojených úspor nákladů v deklarované výši 10,6%. K tématu proběhla
diskuze, ze které vyplynulo, že by si zástupce firmy zastupitelé rádi poslechli osobně
a to při chystaném setkání zastupitelů s občany a rekreanty obce.

 Zastupitelstvo záležitost projednalo a hlasovalo o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Doubice  projednalo  nabídku  firmy  Enwox  Energy  s.r.o.  a  pověřuje
starostu pozváním obchodního zástupce firmy na setkání zastupitelů s občany a rekreanty
obce, kde budou podrobně vysvětleny výhody nabízeného řešení.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

11) RŮZNÉ + DISKUZE:
 Předsedající  navrhl  uskutečnit  již  předběžně  diskutované  další  veřejné  setkání

zastupitelů  s občany a rekreanty obce Doubice.  Z následné diskuze vyplynulo,  že
setkání se uskuteční v sobotu dne 14.11.2015 od 15:00. Místem konání je bašta u
Staré Hospody. 

 Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Doubice  pověřuje  starostu  svoláním  veřejného  setkání  zastupitelů
s občany a rekreanty obce Doubice dne 14.11.2015 od 15:00 hod v Baště u Staré Hospody. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

 Předsedající  seznámil  přítomné se záměrem obce instalovat  kamerový systém na
důležitých místech v obci a to hlavně z důvodu prevence kriminality. Představen byl
návrh technického řešení, umístění a výsledek jednání starosty s majiteli dotčených
nemovitostí. Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce zajištěním realizace této akce
a hlasovalo o návrhu usnesení. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí informaci o průběhu přípravných prací ohledně
kamerového systému v obci a pověřuje starostu obce zabezpečením příprav realizace akce,
včetně rozpočtu, který bude předložen ke schválení zastupitelstvu obce. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.



 Předsedající  informoval přítomné o výsledku revize komína v obecním bytě,  jejímž
provedením byl  pověřen a  dále  o  nutnosti  opravy  komína a  předpokládané  ceně
opravy  a  vyvložkování.  Zastupitelstvo  o  daném  tématu  diskutovalo  a  následně
hlasovalo o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje provedení opravy a vyvložkování komína v obecním
bytě v celkové výši  45 tis.Kč a pověřuje místostarostu obce zajištěním provedení  opravy
s tím, že nájemci bytu bude zvýšen nájem o 1000 Kč měsíčně po dobu 2 let. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

 Předsedající  informoval  přítomné  o  dobrém  výsledku  provedeného  rozboru
odpadních vod z obecní ČOV.

 Předsedající seznámil přítomné se skutečností, že obce Doubice je vlastníkem dvou
živnostenských oprávnění a že byl na jednání se živnostenským úřadem, kde byla
provedena změna odpovědného zástupce obce na současného starostu. Proběhla
diskuze  o  potřebnosti  těchto  oprávnění  a  byl  vznesen  návrh  tato  živnostenská
oprávnění pozastavit. O návrhu bylo hlasováno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Doubice  pověřuje  starostu  obce  pozastavením  obou  živnostenských
oprávnění obce Doubice. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno.

 
 Předsedající  navrhl  zahájit  práce na nových webových  stránkách obce.  Pan Filip

Molčan popsal možný způsob provedení návrhu (registrace domény a dalších prací).
Zastupitelstvo o návrhu diskutovalo a následně hlasovalo o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje Filipa Molčana spuštěním nových webových stránek
obce v termínu do 30.11.2015. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 16 bylo schváleno.

 
 Předsedající seznámil přítomné, že dle předcházející komunikace všech zastupitelů

byl  zveřejněn  záměr  prodeje  celnice  v Zadní  Doubici.  O  případném prodeji  bude
rozhodnuto  zastupitelstvem  obce  v okamžiku,  kdy  obec  obdrží  žádost  zájemce  o
koupi objektu.

 Předsedající  zahájil  diskuzi  na  téma  volné  pobíhání  psů  a  předal  slovo
místostarostovi,  který  vysvětlil  všechny  okolnosti  týkající  se  případného  vydání
obecně  závazné  vyhlášky.  Z diskuze  následně  vyplynulo,  že  vyhláška  samotná
volnému pobíhání psů po obci nezabrání a tedy, že v obci Doubice tato problematika
nebude vyhláškou řešena. Starosta obce se zavázal oslovit  všechny občany obce
Doubice,  kterým se nedaří  zabezpečit  své  psy  tak,  aby  neutíkaly  a  požádá  je  o
sjednání nápravy.

 Předsedající  informoval přítomné o účasti své a účasti místostarosty na jednáních
dobrovolných  svazků  obcí  a  spolku  pro  rozvoj  šluknovska.  Informoval  dále  o
společném  schválení  zahájení  zpracování  studie  zpracování  odpadů  v celém
šluknovském výběžku, ze kterého by následně pro každou obce měl vzniknout návrh
efektivnějšího řešení situace v nakládání s odpady, včetně úspor.



 Předsedající  informoval přítomné, že opakovaně vyzval odbor dopravy a Správu a
údržbu  silnic  k provedení  opravy  komunikací  od  Rybniště  a  Kyjova,  respektive
k zařazení těchto oprav do plánu na rok 2016.  

 Předsedající vyzval přítomné hosty, ke vznesení jejich připomínek či podnětů
 Paní B. vznesla dotaz, zda by nebylo vhodné zakrýt zákazové značky na hrázi, když

je tam díky stavbě ČEZ provoz v omezené míře povolen. Místostarosta odpověděl, že
značky se zakrývat nebudou a vysvětlil,  že provoz po hrázi je tak tolerován pouze
místním občanům a vlastníkům nemovitostí  a ostatní návštěvníky obce značky od
vjezdu odradí.

 Paní  R.  navrhla,  aby  na  setkání  zastupitelů  s občany  a  rekreanty  obce  byla
provedena  osvěta  třídění  odpadů.  Předsedající  přislíbil,  že  toto  téma  na  setkání
projedná.

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 23. 11. 2015 od 17:00 na obecním úřadě.

 Předsedající  poděkoval  přítomným  za  aktivní  účast  a  ukončil  6.  zasedání
zastupitelstva obce v 19:19.

Zápis byl vyhotoven dne 22. 10. 2015

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

Ověřovatelé zápisu:

Karel Rezek ……………………………………………

Miloslav Čapek ……………………………………………

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

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


	Miloslav Čapek ……………………………………………

