
     

  Obec Doubice 

 
 
 
 
 

 
Zápis z 30. zasedání zastupitelstva obce Doubice 

konaného dne 28. 03. 2022 od 16:00 hodin 

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

 
Termín konání:  28. 03. 2022 od 16:00 hod 

 
Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny):, Břetislav Jemelka, Jaroslav Navara,, Jana 
Fuksová, Jiří Černý, Ing. Jan Drozd, Ing. Pavel Nečásek, (6 členů ZO = 86%) 
Nepřítomni:  Filip Molčan (omluven) 

 
 

1) ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A 
ZAPISOVATELE: 

• Zasedání zastupitelstva zahájil v 16:00 starosta 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 paní 
Janu Fuksovou a pana Pavla Nečáska. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
O určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele zastupitelstvo hlasovalo. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice určuje zapisovatelem Jana Drozda (sebe) a ověřovateli 
zápisu paní Janu Fuksovou a pana Pavla Nečáska. 
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. 
Předsedající vyzval přítomné ke vznesení návrhů na doplnění. Návrh na doplnění 
vznesen nebyl.  

• ZO hlasovalo o doplněném návrhu programu. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje následující program zasedání zastupitelstva: 
1) zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2) návrh programu 
3) kontrola plnění usnesení 
4) hospodaření obce Doubice v únoru 2022 
5) opravy obecních komunikací 
6) pravidla prodeje obecních pozemků 
7) MAS Český sever – dotace 



8) došlá pošta a podání občanů - žádost o příspěvek formou inzerce (IV nakladatelství) 
9) různé + diskuze 
  - kamerový systém 
  - pomoc uprchlíkům z Ukrajiny 
10) usnesení a závěr  
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 
 

3) KONTROLA USNESENÍ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE: 

• Předsedající konstatoval, která usnesení z minulých řádných zasedání ZO byla 
splněna a postupně je všechny probral (29. zasedání ZO).  

 
 

4) HOSPODAŘENÍ OBCE DOUBICE V ÚNORU 2022: 

• Předsedající seznámil přítomné s hospodařením obce Doubice do 28. 02. 2022 dle 
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu, dále seznámil přítomné se zůstatky finančních 
prostředků na obecních účtech k 28. 02. 2022. 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 února 2022. 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 
 

5) OPRAVY OBECNÍCH KOMUNIKACÍ: 

• Předsedající přítomné seznámil s provedenými opravami obecních komunikací 
(pětidomí, chatičky a cesta k Soukupovi. Konstatoval, že bude nutné dotáhnout opravy 
asfaltových povrchů obecních komunikací (svodnice, vodovodní přípojky, místa oprav 
vodovodu...)  

• Zastupitelstvo následně diskutovalo o opravě cesty za Soukupa, která je používána 
Lesy ČR k dopravě dřeva a cesta by měla být z jejich strany uvedena do původního 
stavu.  

 
6) PRAVIDLA PRODEJE OBECNÍCH POZEMKŮ: 

• Předsedající zahájil diskuzi o nastavení pravidel prodeje obecních pozemků. V diskuzi 
byly vznášeny návrhy od úplného neupravování této oblasti až po významné zdražení 
případně prodávaných pozemků. Z diskuze vyplynulo, že starosta na příští zasedání 
ZO připraví návrh pravidel prodeje, přičemž cena nestavebních obecních pozemků 
bude nastavena na minimální hladinu 100 Kč/m2 a cena stavebních pozemků zůstane 
víceméně nestanovená a jejich prodej bude řešen individuálně.    

 
 

7) MAS ČESKÝ SEVER - DOTACE: 

• Přítomní zastupitelé diskutovali o možnosti využití dotace MAS na úpravu veřejného 
prostranství. Předsedající představil návrh nepřítomného Filipa Molčana:  

• posilovna v přírodě 

• naučná stezka kolem obce s historií 

• posezení u kapličky 

• plovoucí plovárna 



• obecní sauna 

• pikniková místa    
 

• z diskuze následně vyplynulo, že návrh naučné vycházkové stezky kolem obce bude 
rozpracována na podání do NPŽP (podzim 2022) a návrh na využití dotace bude 
primárně směřován k úpravám kolem obecního úřadu (dlažby, zábradlí , elektronická 
úřední deska, altán….) 
 
 

8) DOŠLÁ POŠTA A PODÁNÍ OBČANŮ:    

• Předsedající seznámil přítomné s žádostí nakladatelství IV o placenou inzerci obce v 
praktických omalovánkách pro děti. Tato žádost byla zamítnuta, jelikož omalovánky 
jsou dle převažujícího názoru pro dnešní děti již přežitkem. 
 
 

9) RŮZNÉ + DISKUZE:   

• Přítomní byli seznámeni se předběžnou cenou nového kamerového systému obce a 
starosta byl pověřen zajištěním konkrétní cenové nabídky. 
  

• starosta seznámil přítomné se situací kolem řešení problematiky Ukrajinských občanů 
utíkajících do ČR před válečným konfliktem a s konkrétními opatřeními ve 
Šluknovském výběžku.  

 

• P.Nečásek požádal o dovoz štěrku k vodopádu na pomístní opravy obecní cesty, bylo 
přislíbeno. 

 

• Jana Fuksová požádala o provedení nátěru laviček a mostů v biocentru a na hrázi, 
hřišti, bylo přislíbeno. Dále požádala o odstranění stromů z rybníka a prostoru za hrází. 

  

• Břeťa Jemelka informoval o problémech s financováním letošního závodu Tour de 
Feminin.    
 
 

 
10) 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 25. 04. 2022 od 16:00 hod. 
 

• Předsedající poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil 30. zasedání 
zastupitelstva obce v 17:53. 

 
 

Zápis byl vyhotoven dne 29. 03. 2022 
 
 
 
 
Zapsal: Ing. Jan Drozd   …………………………………………… 
 
 



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


