
Obec Doubice

Zápis z mimořádného 9. zasedání zastupitelstva obce Doubice
konaného dne 11. 01. 2016 od 16:00 hodin

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

Termín konání: 11. 01. 2016 od 16:00 hod

Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny):
Ing. Jan Drozd, Alena Jašíčková Jetýlková, Břetislav Jemelka, Karel Rezek, Miloslav Čapek
Andrea Rezková, Filip Molčan (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 počtu 7 zastupitelů (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. Návrhy na doplnění nebyly
vzneseny. 

 ZO hlasovalo o návrhu programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:
3) cenová nabídka úspory za elektrickou energii (Enwox Energy), návrh smlouvy
4) různé + diskuze
5) usnesení a závěr

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



3) CENOVÁ NABÍDKA ÚSPORY ZA ELEKTRICKOU ENERGII, NÁVRH SMLOUVY:
 Předsedající  seznámil  přítomné  s  aktualizovanou  cenovou  nabídkou  a  návrhem

smlouvy  firmy  Enwox  Energy  s.r.o..  Dále  stručně  zrekapituloval  všechny  cenové
nabídky týkající se úspor elektrické energie.   

 Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu usnesení

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Doubice  schvaluje  energetického  managementu  dle  nabídky  Enwox
Energy  s.r.o.  a  pověřuje  starostu  obce  podpisem  smlouvy  dle  předloženého  návrhu  v
termínu do 31. 01. 2016.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 1
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4) RŮZNÉ + DISKUZE:
 Předsedající seznámil přítomné s aktualizovaným ceníkem plateb za svoz a ukládání

komunálního odpadu a vysvětlil zavedený a fungující systém nákladání s odpady a
úhradami. 

 Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje ceník plateb za svoz a ukládání komunálního odpadu
s platností od 01. 01. 2016.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

 Předsedající seznámil přítomné s provedenou rozpočtovou změnou č.3 k rozpočtu na
rok 2015,  která  byla  provedena  a  schválena starostou obce ke dni  31.  12.  2015 na
základě zmocnění zastupitelstvem obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí rozpočtovou změnu č.3 k rozpočtu obce na rok
2015, které bylo provedeno a schváleno starostou obce.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

 Předsedající  informoval  o  zahájeném  prořezu  straomů  a  instalaci  kamerového
systému a dále také o proběhnuvší kontrole Úřadu práce z Děčína.

 Přítomný host pan M. F. požádal zastupitele o vyfotografování zastupitelů pro účely
kroniky, které proběhne na dalším zasedání zastupitelstva obce. 

5) 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 08. 02. 2016 od 16:00 na obecním úřadě.

 Předsedající  poděkoval  přítomným  za  aktivní  účast  a  ukončil  9.  zasedání
zastupitelstva obce v 16:20.



Zápis byl vyhotoven dne 11. 01. 2016

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

Ověřovatelé zápisu:

Andrea Rezková ……………………………………………

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

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

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


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

