
     

  Obec Doubice 

 
 
 
 
 

 
Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Doubice 

konaného dne 10. 05. 2021 od 16:00 hodin 

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

 
Termín konání:  10. 05. 2021 od 16:00 hod 

 
Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Ing. Jan Drozd, Břetislav Jemelka, Jana 
Fuksová, Jaroslav Navara, Ing. Pavel Nečásek, Filip Molčan, Jiří Černý ( 7 členů ZO = 
100%) 
Nepřítomni: 0 

 
 

1) ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A 
ZAPISOVATELE: 

• Zasedání zastupitelstva zahájil v 16:05 starosta Ing. Jan Drozd a zasedání 
zastupitelstva předsedal. 

• Předsedající konstatoval, že se zastupitelstvo sešlo v počtu 7 zastupitelů a že je 
usnášeníschopné. Dále konstatoval, že pan Jiří Černý do složení slibu zastupitele 
nemůže hlasovat. 

• Předsedající navrhl zapisovatelem Ing. Jana Drozda (sebe) a ověřovateli zápisu pana 
Filipa Molčana a Ing. Pavla Nečáska. 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 Filipa Molčana a Ing. Pavla Nečáska. 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 
 

2) UCTĚNÍ PAMÁTKY PANA MILOSLAVA ČAPKA: 

• Předsedající požádal přítomné o uctění památky zemřelého zastupitele pana Miloslava 
Čapka prostřednictvím minuty ticha. Všichni přítomní tak učinili. 
 
 

3) SLOŽENÍ SLIBU NOVÉHO ZASTUPITELE JIŘÍHO ČERNÉHO: 

• Předsedající vysvětlil přítomným způsob složení slibu nového zastupitele pana Jiřího 
Černého. Následně přečetl slib: 
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 
vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České 
republiky“.  

• Pan Jiří černý složil slib bez výhrad pronesením slova „SLIBUJI“ a svým podpisem na 
dokument, který je přílohou zápisu ze zasedání ZO. 



• Předsedající navrhl jmenování nového zastupitele pana Jiřího Černého do funkce 
člena kontrolního výboru jakožto neuvolněného zastupitele. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice se usnáší, že pan Jiří Černý bude jakožto neuvolněný 
zastupitel členem kontrolního výboru. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 

• Předsedající navrhl, aby novému neuvolněnému členovi zastupitelstva obce Doubice 
panu Jiřímu Černému byla v souladu s §72 odst.2 zákona o obcích a nařízením vlády 
č.318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávních celků, 
poskytována odměna ve výši 1825 Kč/měsíc, a to ode dne 01.05.2021.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje, že panu Jiřímu Černému bude v souladu s §72 
odst.2 zákona o obcích a nařízením vlády č.318/2017 Sb., o výši odměn členů 
zastupitelstev územních samosprávních celků, poskytována odměna ve výši 1825 
Kč/měsíc, a to ode dne 01.05.2021. 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 1 (Černý) 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 
 

4) 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. 
Předsedající vyzval přítomné ke vznesení návrhů na doplnění. Návrh na doplnění 
vznesen nebyl.  

• ZO hlasovalo o návrhu programu. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje následující program zasedání zastupitelstva: 
1) zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  
2) uctění památky pana Miloslava Čapka 
3) složení slibu nového zastupitele Jiřího Černého 
4) návrh programu  
5) kontrola plnění usnesení 
6) hospodaření obce Doubice do 04/2021 
7) rozpočtová změna č.01/2021 
8) strategie rozvoje mikroregionu Sever - Svazek obcí Sever 
9) dopisy předsedy Sdružení pro rozvoj Šluknovska  
10) fasáda budovy OÚ + zábradlí u Velkého rybníka 
11) výpočetní technika účtárna obce 
12) dotace ČOV 
13) byt na obecním úřadě + příprava sociálního bytu 
14) kronika obce Doubice 2020 
15) došlá pošta a podání občanů 

- žádost o koupi části pozemku 2102/2 v k.ú. Doubice 
- žádost o sklonění lampy na křižovatce u Staré hospody 
- zrcadlo na křižovatce u Doubické hospody 
- putovní kino 

16) různé + diskuze 
- vodovodní přípojky v obci 
- oprava místních komunikací 



- kontrola hospodaření obce v roce 2020 (17.05.2021) 
- kaštan u kostela 

17) usnesení a závěr 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 
 
 

5) KONTROLA USNESENÍ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE: 

• Předsedající oznámil, že všechna usnesení z minulých řádných zasedání ZO byla 
splněna a postupně je všechny probral (21. a 22. zasedání ZO). Dále předsedající 
přečetl usnesení přijatá zastupitelstvem obce Doubice prostřednictvím mailové 
korespondence ve dnech 11.3. až 22.03.2021 (období lockdownu kvůli epidemii Covid-
19) a požádal zastupitele o jejich potvrzení hlasováním.  

• Jedná se o tato usnesení: 
• Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje poskytnutí daru ve výši 5.000,- Kč provozovateli 

skútru a údržbáři běžkařských stop v Doubici a bezprostředním okolí panu M.S.. (7 členů 

ZO bylo pro) 

• Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí informaci starosty obce Doubice o situaci v 

odpadovém hospodářství a nové odpadové legislativě. Zastupitelstvo obce Doubice ukládá 

starostovi a místostarostovi zabývat se v rámci meziobecní spolupráce vytvořením společnosti 

pro svoz a likvidaci odpadů, vč. vyčíslení finančních nákladů. (7 členů ZO bylo pro) 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice potvrzuje usnesení přijatá ve dnech 11.03. až 22.03.2021 
prostřednictvím mailového hlasování. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 
 
 

6) HOSPODAŘENÍ OBCE DOUBICE DO 04/2021: 

• Předsedající seznámil přítomné s hospodařením obce Doubice do 30. 04. 2021 dle 
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu, dále seznámil přítomné se zůstatky finančních 
prostředků na obecních účtech k 30. 04. 2021. Předložena byla kompletní kniha 
přijatých i vydaných faktur. 

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

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí informaci o hospodaření obce Doubice 
do dubna 2021. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 
 
 

7) ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č.01/2021:: 

• Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtové změny č.01/2021 a s jejími 
jednotlivými položkami a rovněž osvětlil důvody provedení rozpočtové změny. Návrh 
rozpočtové změny č.01/2021 byl připraven starostou, místostarostou a účetní obce tak, 
aby po provedení rozpočtové změny byl rozpočet obce Doubice vyrovnaný. Tato 
skutečnost se stala předmětem diskuze o nutnosti mít vyrovnaný rozpočet, některými 
zastupiteli byla upřednostňována varianta, že rozpočet bude přebytkový v důsledku 



profinancování dotací z roku 2020. Předsedající se snažil vysvětlit pohnutky, které 
vedly k nastavení vyrovnaného rozpočtu a navýšení některých položek rozpočtu 
v důsledku předpokládaných výdajů obce (opravy místních komunikací, oprava budovy 
OÚ, atp.) Po delší diskuzi, kdy bylo domluveno, že Ing. Pavel Nečásek přijde na audit 
hospodaření obce dne 17.05.2021 tak, aby záležitost provádění rozpočtových změn 
konzultoval s auditory Ústeckého kraje. Po diskuzi se přítomní shodli, že rozpočtovou 
změnu č,.1/2021 v předloženém návrhu podpoří.  

• Zastupitelstvo následně hlasovalo o návrhu usnesení.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje rozpočtovou změnu č.1/2021 a to na straně 
příjmů i na straně výdajů o 2.065.406,99 Kč.  
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 
 
 

8) STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU SEVER - SVAZEK OBCÍ SEVER: 

• Předsedající seznámil přítomné s dokumentem strategie rozvoje mikroregionu Sever, 
který byl zadán a vytvořen pro Svazek obcí Sever. Jelikož se zastupitelé s tímto 
dokumentem seznámili předem, bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 

 
 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubice projednalo a schvaluje strategii rozvoje mikroregionu 
Sever.  

 Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 
 
 

9) DOPISY PŘEDSEDY SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ ŠLUKNOVSKA: 

• Přítomní byly seznámeni s dopisy předsedy sdružení pro rozvoj šluknovska ve věci 
neřešení důsledků probíhající kůrovcové kalamity ve Šluknovském výběžku ze strany 
státních organizací pečující o státní lesy (Lesy ČR a NPČŠ). Dopisy byly adresovány 
ministru zemědělství, ministru životního prostředí a předsedovi vlády ČR. Základním 
řešeným tématem dopisů bylo poškozovaní obecního majetku (cest) při likvidaci 
kůrovcové kalamity a uzavírání turistických cest na území NP České Švýcarsko. 
Zastupitelé se shodli, že tyto aktivity, které se zastávají všech obcí ve Šluknovském 
výběžku podporují. 
 

• V následní diskuzi bylo společně sestaveno těchto několik postojů a požadavků ZO 
Doubice: 
 
Lesy ČR, s.p. 
- žádáme o provádění oprav přibližovacích linek v lesních porostech a lesních cest po 
ukončení těžebního zásahu. 
 
- vyžadujeme domluvu na využívání obecních komunikací, a to před před jejich užitím 
k lesní dopravě, místní komunikace nevyužívat bez předchozího souhlasu. 
 
- žádáme o předávání stručných informací o dění v lesích 
 
NPČŠ 
- ZO Doubice se obává významného omezení turistického ruchu v případě uzavírání 
turistických cest na území NPČŠ z důvodu jejich nebezpečnosti (viz povodně) 



 
- žádáme o spolupráci a přímou komunikaci Správy NP s obcemi regionu NP 
- žádáme o provedení zabezpečení turistických cest tak, aby byly pro návštěvníky NP 
bezpečné a to minimálně cesty sloužící IZS, základní sítě turistických stezek a cesty 
v bezprostředním okolí obcí. Jsme přesvědčeni, že na provedení těchto opatření 
nezbývá mnoho času (rok 2021) neboť pak budeme odsouzení k úplnému a 
dlouhodobému uzavření cest na území NP. Současně se obáváme, že v takovém 
případě pak dojde k jejich velmi rychlé degradaci a nebudou schopné opětovného 
zprovoznění nebo jen za cenu vysokých nákladů. Zabezpečení cest řešit esteticky 
vhodným způsobem. Rádi bychom spolupracovali na návrhu prioritizace zabezpečení 
cest. 
 
- žádáme o pravidelnou informovanost místních aktérů v turistickém ruchu (hotely, 
penziony, restaurace atp.) o aktuálních omezeních na území NP i dění na území NP 
a to přímo nebo prostřednictvím samospráv. 
 
 
 

10) FASÁDA BUDOVY OÚ + ZÁBRADLÍ U VELKÉHO RYBNÍKA: 

• V souvislosti s plánovanou přestavbou a změnou užívání bývalých prostor obchodu 
bylo navrženo provést základní údržbu celé fasády budovy obecního úřadu a to jejích 
drobným zednickým vyspravením a celkovým nátěrem. Předsedajícím byl představena 
cenová nabídka pana D.K. na provedení těchto prací. Následně byla zahájena diskuze 
přítomných o smysluplnost a nutnosti těchto prací, o jejich rozšíření na výměnu oken a 
zateplení domu. Z diskuze následně vyplynulo, že výměna oken a zateplení budovy 
OÚ je v pořadí důležitosti investičních akcí obce až na cca pátém místě (po dokončení 
rekonstrukce veřejného osvětlení, realizaci D - ČOV, rekonstrukci vodovodu - 
zásobovacího řádu a rekonstrukci Velkého rybníka) a že základní údržba fasády 
budovy OÚ je třeba.  

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo a schvaluje cenovou nabídku pana D.K. na 
opravu fasády budovy OÚ Doubice a pověřuje místostarostu obce vystavením 
objednávky opravy za celkovou a konečnou cenu 71.960,- Kč (včetně DPH – dodavatel 
není plátce DPH).  
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 9 bylo schváleno 
 

• Jana Fuksová požádala o vyhotovení soupisu provedených oprav na budově OÚ 
v souvislosti s přestavbou (muzeum + kiosek) a jejich finanční náročnosti. Předsedající 
přislíbil tento přehled připravit do příštího zasedání ZO. 

• Předsedající dále zahájil diskuzi nad návrhem provést opravu zábradlí u Velkého 
rybníka, které dosloužilo. V této věci byly rovněž představeny dvě cenové nabídky na 
rekonstrukci zábradlí, přičemž zábradlí je navrženo jako odnímatelné v případě 
rekonstrukce. Po dlouhé diskuzi o obavách z promrhané investice do nového zábradlí, 
které by mohlo být při budoucí rekonstrukci rybníka poškozeno bylo rozhodnuto, že 
současné zábradlí bude na místě samém ponecháno nejméně do konce letních 
prázdnin a na podzim bude i se stromy popadanými do rybníka případně odstraněno. 
Po diskuzi bylo hlasováno o návrhu usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo cenové nabídky na opravu zábradlí u Velkého 
rybníka a rozhodlo, že způsob opravy zábradlí bude rozhodnut až v závěru léta 2021.  
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 10 bylo schváleno 



• Místostarosta navrhl instalovat na hráz pískovcový blok z dětského hřiště, po diskuzi o 
jiných návrzích nastala shoda na instalaci kvádru. 
 

 
 

11) VÝPOČETNÍ TECHNIKA ÚČTÁRNA OBCE: 

• Přítomní zastupitelé po předchozím úvodu starosty o nutnosti pořídit novou výpočetní 
techniku požádali pana Filipa Molčana o zajištění cenové nabídky na pořízení nového 
NTB pro účetní obce a nové laserové barevné tiskárny s kopírkou a scenerem. Pan 
Filip Molčan přislíbil cenové nabídky zajistit. 

 
 
12) DOTACE ČOV: 

• Místostarosta obce stručně vysvětlil další postup ve věci schválené dotace na ČOV 
(projekt, stavební povolení, výběrové řízení…). Následovala stručná diskuze, ve které 
byly objasněny některé detaily. Předsedající požádal místostarostu, aby u projektanta 
zajistil cenovou nabídku na zhotovení PD tak, aby o ní zastupitelstvo mohlo jednat a 
vystavit následně objednávku. 

 
 

13) BYT NA OBECNÍM ÚŘADĚ + PŘÍPRAVA SOCIÁLNÍHO BYTU 

• Předsedající informoval přítomné, že pronájem obecního bytu byl ukončen 
k 31.03.2021, s tím, že předání ze strany nájemníků mělo proběhnout k 30.04.2021- 
Přes zdravotní problémy bývalého nájemce se to však nepodařilo. Po předání bytu 
bude provedena jeho oprava a bude nabídnut k dalšímu nájmu. Předběžný zájem 
projevil pan Z.H.. 

• V nebytových prostorech bývalé ordinace budou provedeny drobné úpravy interiéru 
vedoucí k přestavbě prostor na sociální byt, který pak následně bude aktivně využíván.   

 
 
 
14) KRONIKA OBCE DOUBICE 2020: 

• Předsedající konstatoval, že všichni zastupitelé měli v dostatečném předstihu 
k dispozici návrh zápisu do obecní kroniky za rok 2020 a vyzval přítomné ke vznesení 
připomínek. Nikdo tak neučinil a následně bylo hlasováno o návrhu usnesení. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje zápis do obecní kroniky za rok 2020.  
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

 Usnesení č.11 bylo schváleno 
 

• Předsedající informoval přítomné, že současný kronikář pan M.F. se rozhodl svou 
činnost kronikáře ukončit. Přítomní vyjádřili nad tímto rozhodnutím lítost, neboť kronika 
byla v jeho podání zpracovávána excelentně. Následně se přítomní shodli na oslovení 
několika dalších doubických obyvatel s prosbou o vykonávání kronikářské činnosti. 

• Předsedající dále navrhl poskytnout kronikáři dar ve výši 5.000 Kč a vyzval přítomné 
k vyjádření. Místostarosta navrhl poskytnout dar ve výši 10.000 Kč. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje poskytnutí daru kronikáři obce ve výši 10.000,- 
Kč.  
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 1 (Fuksová) 
Usnesení č.12 bylo schváleno 

 



15) DOŠLÁ POŠTA A PODÁNÍ OBČANŮ:    

• Předsedající informoval o žádosti pana J.N. o koupi části pozemku p.p.č.2102/2 v k.ú. 
Doubice. Nejprve sám předsedající navrhl pozemek neprodávat z důvodu principu 
existence vodovodního řadu a přístupu do dané lokality, i když by přístup byl obtížný. 
Z následné diskuze však vyplynulo, že o stejné žádosti, stejného žadatele bylo již tímto 
zastupitelstvem rozhodováno v březnu 2019, a že zastupitelstvo bude ctít své tehdejší 
rozhodnutí. 
(znění usnesení z 5. zasedání ZO Doubice ze dne 04.03.2019: Zastupitelstvo obce 

Doubice opětovně projednalo žádost pana N. o koupi pozemku 2102/1 a pověřuje starostu obce 
dalším jednáním s žadatelem s tím, že obec je ochotna prodat jen část tohoto pozemku, která 
bezprostředně navazuje na p.p.č. 1/1 v k.ú. Doubice a za předpokladu, že geometrický plán 

rozdělení pozemku zaplatí žadatel)  

• Následně bylo hlasováno o návrhu usnesení. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo žádost pana J.N. o koupi části pozemku 
p.p.č.2102/2 v k.ú. Doubice a rozhodlo, že v této věci potvrzuje své usnesení č.13 z 5. 
zasedání ZO Doubice ze dne 04.03.2019.  
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č.13 bylo schváleno 

 
 

• Předsedající seznámil přítomné s žádostí o sklonění lampy na křižovatce u Staré 
hospody neboť její světlo v noci obtěžuje majitele objektu. Z diskuze vyplynulo, že 
bude oslovena realizační firma, zda existuje nějaké řešení tohoto problému. 

 

• Přítomným byla představena žádost o zlepšení dopravní situace na křižovatce u 
Doubické hospody. Diskutovaná byla dvě opatření: instalace zrcadla a nebo změna 
přednosti v jízdě. Předsedající byl pověřen projednat tuto záležitost s dopravním 
oddělením Policie ČR. 
  

• Nabídka na objednání putovního kina byla zastupiteli odmítnuta. 
  

• Nabídka na provedení výchovného řezu lipové aleje od hasičárny pod Chřástalku (400 
Kč/1 strom) byla zastupitelstvem odmítnuta. 
  

• Ústní předběžná žádost o možnost koupě části pozemku p.p.č.2044 v k.ú. Doubice 
byla zastupitelstvem projednána a bylo konstatováno, že obec tento pozemek ani jeho 
část prodávat nechce z důvodu existence vodovodního řadu v tomto pozemku. 
  

• Žádost pana R.Š. o koupi jakéhokoliv zemědělského pozemku od obce Doubice byla 
zamítnuta. 
  

• Předsedající přečetl sdělení pana K.M. o postupujících pracích na novém prostoru 
expozice muzea. Odpověděl na v dopise položené dotazy: konstatoval, že prostory 
muzea nejsou pojištěny a pojistku si tak musí obstarat Spolek přátel Doubice,  přislíbil 
přípravu smlouvy o užívání prostor a rovněž předání čipů k alarmu. 

 
 
 

16) RŮZNÉ + DISKUZE:   
 

• Předsedající seznámil přítomné se naplánovanými novými vodovodnímu přípojkami. 



• Předsedající konstatoval, že po realizaci přípojek bude třeba zaměřit se na opravu 
místních komunikací, zejména na opravu cesty „za Soukupa“ 
 

• Předsedající připomněl, že dne 17.05.2021 proběhne audit hospodaření obce Doubice 
v roce 2020 ze strany Ústeckého kraje. 

 

• Přítomní byli seznámeni se skutečností, že byla provedena redukci větvoví kaštanu u 
kostela. 
 

• Paní Jana Fuksová se zeptala na možnost osázení kolumbária popínavými rostlinami, 
byla přislíbena realizace tohoto návrhu. Dále vznesla dotaz kdy bude v dolní části obce 
zprovozněn internet v podzemním rozvodu, starosta slíbil u Cetinu stav prověřit. Dále 
požádala o instalaci laviček na hráz. 
  

• Přítomný host pan S.F. navrhl provést prokácení husté dubové aleje od JEFu ke 
křížku. Bylo přislíbeno vyřešení v podzimních měsících. 
  

• Přítomný host pan K.M. požádal o úpravu rozcestníků v souvislosti s přemístěním 
muzea, což mu bylo přislíbeno. Dále požádal o úpravu provozních hodin odpadového 
dvora u obecního úřadu. Tato záležitost bude řešena na letním setkání s občany a 
chalupáři. 
 
  

 
17) 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 dohodli na termínu příštího zasedání zastupitelstva obce, 
které proběhne dne 14. 06. 2021 od 16:00 hod. 
 

• Předsedající poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil 23. zasedání 
zastupitelstva obce v 19:39. 

 
 
 
 
 

Zápis byl vyhotoven dne 11. 05. 2021 
 
 
 
 
 
Zapsal: Ing. Jan Drozd   …………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ověřovatelé zápisu: 
 
 
Filip Molčan      …………………………………………… 
 
 
Ing. Pavel Nečásek     …………………………………………… 
 
 
 
 
 
Ing. Jan Drozd, starosta obce  …………………………………………… 
 
 
Břetislav Jemelka, místostarosta obce …………………………………………… 

 


