
První občasník a první slovo
Vážení Doubičtí, to co dostáváte právě do rukou, je první (a doufám, že ne poslední) 
vydání zamýšleného zpravodaje o životě v naší obci. Tento vydavatelský nápad mne 
provází již několik let, ale zatím vždy převážily okolnosti, které tomu zabraňovaly, ať už 
to bylo pracovní vytížení nebo i lenost. V poslední době však převážil pocit, že nastala 
vhodná doba tuto myšlenku oprášit. Nyní tedy máte před sebou první pokus a bude jen 
na nás všech, zda se Občasník ujme a najde si své čtenáře. 
Představa je taková, že přispěvateli budeme 
všichni – nebudou se zde objevovat jen 
ofi ciální zprávy ze zastupitelstva, ale hlavně 
by zde mělo být místo pro naše názory                  
a nápady, co vylepšit, na co upozornit. 
Mohl by to být i prostor pro návrhy, které jsou 
na první pohled utopické, ale teprve sdělené 
a diskutované se mohou ukázat buď jako                                                                                                   
nadějné, nebo naopak jako nevhodné. 
Tento občasník nebude bez vašich 
příspěvků životaschopný. Ať už chcete 
nabídnout nějakou službu, připojit svůj 
názor či nápad, upozornit na nějakou 
akci, je tady to správné místo. Určitě by 
se zde měly objevovat termíny kulturních 
a sportovních akcí. Vítány budou i literární 
pokusy nebo informace z historie obce                   
a jejího okolí.
Těším se na vaše reakce a doufám, že 
si Občasník najde své místo v obecním 
životě a přispěje k utužení sounáležitosti                  
s obcí a jejími starostmi i radostmi.  
                                                Milan Hladký
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Doubice má muzeum
Je až překvapující, kolik starých fotografi í je mezi námi, ale každý si je sám ukrývá ve 
svém osobním archivu. Existují i dokumenty z původního osídlení obce. Také kroniky                              
o činnosti Spolku přátel Doubice (od roku 1986) hledají místo, kde by mohly být 
komukoliv k nahlédnutí. 
Tak nějak se před několika lety zrodila myšlenka otevřít v Doubici muzeum a začalo 
se hledat vhodné místo. Nejdříve byla objevena neobydlená místnost v podkroví budovy 
Obecního úřadu, který ji bez problémů zapůjčil. Místo však bylo po čase shledáno 
nevhodným, hlavně pro poněkud akrobatický výkon při výstupu na půdu úřadu. 
Nakonec byl adaptován prostor bývalé knihovny, kde se za pomoci darů – fi nančních                       
i hmotných – podařilo celou akci dotáhnout do zdárného konce. Nebylo to jednoduché 
a rekonstruce postupovala pomalu. Byla položena nová podlaha, provedeny omítky, 
rekonstruována elektroinstalace a renovovány vstupní dveře. Mezitím se vedly diskuse                  
o náplni, proběhla konzultace v Oblastním muzeu v Děčíně a byl navázán kontakt s muzeem                          
v Rumburku. A v neděli 26. října bylo vše připraveno k slavnostnímu otevření, kterého se 
zúčastnila nemalá část obce. 
Dík patří všem, kteří v závěru přispěli exponáty, týkajícími se historie obce. Poděkovat je 
třeba také za hojnou účast a poskytnuté občerstvení. 

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
na žádost vydavatele „Doubického občasníku“ si dovoluji přičinit pár poznámek k dění 
v obci.
Úvodem mi dovolte, abych Vám, sice trochu opožděně, ale přesto, popřál vše dobré 
do nového roku, ať je rokem klidným a úspěšným.
Obecní úřad, jak jistě mnozí z Vás víte, funguje normálně a ve stejném režimu jako 
vždy. Zastupitelstvo obce je po podzimních volbách a následné rezignaci zastupitelů                        
i náhradníků SNK „Pro Doubici 2014“ neúplné a v obci proběhnou (viz níže) nové 
volby. Znamená to, že kromě rozpočtových opatření a schválení rozpočtového 
provizoria, podle něhož nyní obec hospodaří, toho zastupitelstvo mnoho dělat nemůže. 
Jak však shora řečeno, chod obce se nezastavil. V zimních měsících, i když jsme 
tomu možná v posledních asi dvou letech odvykli, je hlavní starostí péče o údržbu 
místních komunikací, jakož i – a to bohužel především – péče o veřejné osvětlení.                                        
V „normálním“ režimu je péče o veřejná světla nastavena tak, že pan elektrikář dojíždí 
do obce každé první pondělí v měsíci a provede kontrolu jednotlivých luceren. Vymění 
žárovky, které dosloužily a případně provede další menší opravy. Nikoli letos: Vzhledem 
k nepřízni počasí, kdy na obec udeřily v různém pořadí a někdy dohromady: sníh, mráz 
a vichřice, došlo hned k několika poruchám veřejného osvětlení. Jen v měsíci lednu 
zde v obci pobýval pan elektrikář dohromady zhruba týden, což jednak stojí obec 
poměrně dost fi nančních prostředků, za druhé však – jeho činnost se jeví marnou, 
neboť k výpadkům dochází neustále dál. Něco z poruch jde zcela na vrub nepřízni 
živlů. Některým nehodám by však bylo možné předejít. Jde o to, že na mnoha místech, 
kudy obecní veřejné osvětlení vede, do něj narážejí neořezané větve stromů, stojících 
na soukromých pozemcích. To pak způsobuje překřížení drátů a následné zkraty.                             
V případě, že se to stane v době, kdy na drátech vzniká ledovka, je to situace prakticky 
neřešitelná. Navíc: ve dvou případech se v lednu stalo, že vedení veřejného osvětlení 
přesekly padající stromy (tentokrát z pozemků v soukromém vlastnictví). Chci Vás 
proto požádat, jestli by bylo možné některé ze stromů, které jsou na Vašich pozemcích, 
nechat prořezat či případně pokácet. V osobě pana Jemelky tu obec nabízí odborné 
poradenství v oblasti, jak se odborně říká, „problematiky stromů rostoucích mimo 
les“, což by Vám mohlo být nápovědou při dalším rozhodování. Obec sama plánuje 
prořezávku či případné pokácení stromů, které rostou na pozemcích v majetku obce. 

V sobotu 14. března (pozor, jde o jeden jediný den) se od 7 hodin ráno do 22 hodin 
večer uskuteční nové volby do obecního zastupitelstva. Sdružení nezávislých kandidátů 
„Doubice 2018“, jehož jsem členem, jde do těchto voleb v téměř stejném složení jako 
na podzim. Na kandidátní listině je nově pan Tomáš Kleinhampl, neobjeví se na ní paní 
Klitschová (odstěhovala se) a pan Feigl. Podrobnosti o plánech, jakož i o jednotlivých 
kandidátech SNK „Doubice 2018“ budou v nejbližší době zveřejněny na samostatném 
předvolebním letáku. Naplánováno je i setkání s voliči na začátek března 2015.

Vše dobré přeje Martin Schulz, 
starosta obce Doubice



Doubice zažila první masopustní veselici                                                 

14. února v sobotu večer přivítal Hotel Jef v nových prostorách asi 180 maskovaných                    
i civilních návstěvníků. Už podle zájmu o vstupenky bylo jisté, že účast bude veliká. Veselice 
začala velmi netradičně akcí sportovců, kteří za doprovodu muziky na spinningových 
kolech rozdivočeli celou akci.
Hlavním hostem večera byl populární zpěvák Marián Vojtko, představitel fantoma opery, 
který svým úžasným zpěvem navodil velmi příjemnou a nevšední atmosféru a vyzval 
účastníky masopustu k tanci. Mohli si tak zatancovat na hity z Drákuly nebo na píseň To je 
ta chvíle... Celý večer pak až do brzkých ranních hodin bavila hosty kapela Malvas.
Všichni návštěvníci dostali pozornost od hotelu Jef a na stolech bylo připraveno malé 
pohoštění v podobě domácích dortíků a slaného pečiva.
Každý, kdo si zakoupili vstupenku, věděl, že se kolem půlnoci může těšit na losování. 
Vyhrávaly se například poukazy na dovolenou v Hotelu Jef včetně polopenze a dalších 
služeb, jako třeba poukazy na lymfodrenáže nebo permanentní vstupy na cvičení TRX 
BOSu, spinning, alpinning. Vyhrávaly se i ceny-neceny pro pobaveni, například bažanti 
(ale ne zvířecí), jedna minuta sprintu na spinnigovém kole či stoj na jedné noze na bosu.
Stará hospoda věnovala do losováni hlavní cenu – divočáka a spoustu skleněných cen.
Tančilo se, pilo a hodovalo, jak se na masopust patří. Podle ohlasů se velmi povedl. 
Věříme, že tato doubická akce bude pokračovat i v dalších letech. Je velkou škodou, 
že místních obyvatel se zúčastnilo opravdu jen pár. Snad se na příštích masopustních 
zábavách setkáme i s nimi a celá Doubice se bude bavit společně.

Alena Jetýlková Jašíčková



Ano, budou nové volby
Celý zápis ustanovujícího jednání OU je vyvěšen na úřední desce, je na stránkách 
doubického webu a také v tomto Občasníku. Shrnuje události tak, jak se postupně 
odehrály, ale přesto není zcela přesný.
Chybí mu totiž atmosféra a napětí. Že dohoda bude složitá, to se předpokládalo ze 
všech stran. Ale že připravenost protistrany nedohodnout se bude tak okatá, to 
nečekal opravdu nikdo. Poměr výsledku voleb 4:3 byl shozen ze stolu argumentem,                                       
že přepočítací koefi cient je takový, že vlastně hlasy Sdružení Pro Doubici 2014 nejsou 
hodnotné a volby vyhrálo minulé vedení. 

O co se vlastně hrálo? 
Ustavující schůze musí zvolit zákonem dané funkce – starostu a místostarostu a dva 
povinné výbory – kontrolní a fi nanční. 
Vítězům jsme přiznali právo na starostu a při hlasování jsme ho v tomto bodě podpořili. 
Předpokládali jsme – a také navrhli – aby místostarosta byl pro vyváženost z našich řad. 
Tady jsme byli přehlasováni a novým místostarostou byl zvolen bývalý místostarosta. 
Argumentem bylo, že se jim dobře spolupracuje a jsou spolu sehraní.
U voleb do obou výborů vše už probíhalo v režii jedné strany prostou převahou hlasů. 
Obě komise byly obsazeny na místech předsedů staronovými zastupiteli. Žádný z našich 
návrhů neprošel. 
Jednalo se také o našem návrhu snížit odměny zastupitelů, ale následovala ukázka                    
s připravenou tabulí a grafy výhodnosti uvolněného – a tedy dražšího starosty. Bylo 
připuštěno, že starosta je tak sice pro obec výrazně dražší, ale zodpovědný výkon 
jeho funkce vše vynahradí. Ve výsledku přináší mnohem více než jsou náklady na něj 
vynaložené. Bylo trochu na škodu, že při nedostatečném osvětlení nikdo prakticky na 
předváděcí tabuli neviděl, ale slovní výklad byl jednoznačný.

Na ustavující schůzi byla vyřčena ještě jedna poznámka, která by neměla zůstat 
nepovšimnuta. Že funkce se nabízejí pouze koaličním partnerům, ne opozici. Zaprvé to 
není pravda, právě například předsedové komisí z protistrany by byli ideální odpovědí 
na možné pochyby o správě obce a jejím hospodaření. Za druhé, a to zdůrazňujeme, 
nejsme opozicí. Oběma stranám šlo při volbách o prosperitu obce. A to je téma, které 
by snad nemělo rozdělovat.

Poznámka na závěr
Výsledky ustavující schůze zastupitelstva neumožnily části zastupitelstva naplnit ani 
jedno z volebních témat. Způsob vedení schůze nesliboval ani do budoucna zlepšení 
vzájemných vztahů. To byl důvod k hromadné rezignaci a možnosti vypsat nové volby.

Stanovisko Sdružení nezávislých kandidátů Pro Doubici 2014

Masopust je doba od Tří králů do 
Popeleční středy. Nejznámější a zároveň 
nejveselejší jsou poslední dny masopustu, 
spojené s radovánkami a hodováním. 
Jeho konec je závislý na datu Velikonoc                            
a končí tak v rozmezí od poloviny února                 
do počátku března. Během něj probíhají 
taneční zábavy, zabijačky a také svatby.                                                                                                                                          

Název karneval je synonymem masopustu 
(z italského carnevale – „maso pryč“).



     • volba předsedy kontrolního výboru
     • volba členů fi nančního výboru
     • volba členů kontrolního výboru
  III) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
       (§ 72 zákona o obcích)
IV) Schválení veřejnoprávní smlouvy s městem Krásná Lípa o řešení přestupků
V)  Diskuse
VI) Schválení veřejnoprávní smlouvy o projednávání přestupků s městem Krásná Lípa
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Bod I - volba starosty a místostarosty
Určení počtu místostarostů:
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly 
vzneseny, proto bylo hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 
uvolnění:
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71 
zákona o obcích. Zástupci SNK „Pro Doubici 2014“ navrhli, aby funkce starosty byla vykonávána 
jako neuvolněná, neboť by to obci přineslo značné fi nanční úspory. Na to reagoval za SNK 
„Doubice 2018“ pan Ing. Drozd s výkladem, který naopak v širších souvislostech objasňoval 
výhody „uvolněného“ starosty pro obec. Jde především o to, že uvolněný starosta se může plně 
věnovat – tak jak tomu bylo v uplynulém období – jednáním o získávání fi nančních prostředků na 
obcí prováděné projekty.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro 
výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 3 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty 
veřejně hlasováním.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 2 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.
Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Miloslav Čapek navrhl zvolit do funkce 
starosty Martina Schulze. Žádný jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice volí starostou pana Martina Schulze
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“).
Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.
Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva a nově zvolený starosta pan Schulz navrhl do 
funkce místostarosty svého dlouholetého spolupracovníka pana Břetislava Jemelku. Zdůvodnil 
to také tím, že pan Jemelka je individuálním vítězem komunálních voleb v Doubici, získal nejvíce 

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva 
obce Doubice, konaného dne 6. 11. 2014
Zasedání bylo zahájeno v 17:00 hodin dosavadním starostou obce Martinem Schulzem, který 
předal úvod řízení jednání nejstaršímu členu zastupitelstva, panu Miloslavu Čapkovi.
Před zahájením zasedání bylo šesti zvoleným členům zastupitelstva obce (při prezenci) 
předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. Předsedající 
schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona                              
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí 
lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 24. 10. 
2014; žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední 
desce Obecního úřadu Doubice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to 
od 29. 10. 2014 do 6. 11. 2014. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že 
přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo 
je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke 
složení slibu. Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst.                       
2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci 
budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Doubice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony 
České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením 
slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2). Žádný člen zastupitelstva neodmítl 
složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Ing. Jana Drozda a pana Milana Hladkého             
a zapisovatelkou paní Bc. Janu Faixovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice určuje ověřovateli zápisu Ing. Jana Drozda a Milana Hladkého                  
a zapisovatelkou Bc. Janu Faixovou
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu byl 
vznesen návrh na doplnění. Pan Schulz navrhl, aby byl přidán do programu bod o schválení 
veřejnoprávní smlouvy s městem Krásná Lípa ohledně řešení přestupků. Předsedající dal 
hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
  I) Volba starosty a místostarosty
     • určení počtu místostarostů
     • určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění 
       (§ 71 zákona o obcích)
     • určení způsobu volby starosty a místostarosty
     • volba starosty
     • volba místostarosty
  II) Zřízení fi nančního a kontrolního výboru
     • určení počtu členů fi nančního a kontrolního výboru
     • volba předsedy fi nančního výboru



preferenčních hlasů. Pan Schulz zdůraznil, že s panem Jemelkou vytvořili za sedm a půl roku 
dobrý a sehraný tým, a že nevidí důvod proč je j měnit.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
SNK „pro Doubici 2014“ navrhlo na funkci místostarosty pana Jaroslava Obešla.
Pan Schulz vyjádřil názor, že zde dochází k záměně pojmů „opozice“ a „koalice“, přičemž funkce 
se nabízejí představitelům koaličních (spolupracujících) subjektů, nikoli opozici.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice volí místostarostou pana Břetislava Jemelku
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 3 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Bod II - Zřízení fi nančního a kontrolního výboru
Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit fi nanční a kontrolní výbor                             
[§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího 
zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet 
členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž fi nanční a kontrolní 
výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být 
členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva                    
(§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo fi nančního výboru nemůže být starosta, 
místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na 
obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo fi nanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý                    
z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice zřizuje fi nanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou 
tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Volba předsedy fi nančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy fi nančního 
výboru. Byly podány následující návrhy: Starosta Schulz navrhl zvolit do funkce předsedy 
fi nančního výboru Ing. Jana Drozda.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice volí předsedou fi nančního výboru Ing. Jana Drozda
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního 
výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva pan Hladký navrhl zvolit do funkce 
předsedy kontrolního výboru pana Jaroslava Obešlo.
Starosta Schulz navrhl na funkci předsedy kontrolního výboru pana Miloslava Čapka.Před 
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Zastupitelé SNK „Pro Doubici 2014“ vyjádřili přesvědčení, že jim – jako opozici – náleží 
přinejmenším jedna z funkcí ve vedení povinných výborů obce. Proto projevili zájem o tuto 
funkci. Toto stanovisko podpořilo i několik přítomných hostů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice volí předsedou kontrolního výboru pana Miloslava Čapka.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 3 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Volba členů fi nančního a kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru                                
a fi nančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Drozd navrhl zvolit 
členy kontrolního výboru paní Annu Šikýřovou a paní Irenu Čapkovou.

Pan Miloslav Čapek navrhl zvolit členy kontrolního výboru pana Miloslava Šikýře a paní 
Marcelu Beckelovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice volí členy fi nančního výboru paní Annu Šikýřovou a paní 
Irenu Čapkovou.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 2 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice volí členy kontrolního výboru pana Miloslava Šikýře a paní 
Marcelu Beckelovou
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 3 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
Bod III – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva
Předsedající navrhl, aby neuvolněný člen zastupitelstva, jemuž bude vyplácena odměna, 
byl pouze jeden, a to místostarosta. Předsedající navrhl též měsíční odměnu za výkon 
funkce místostarosty obce (§ 77 odst. 2 zákona o obcích) ve výši 9.612,- Kč (hrubého), což 
je cca 7.600,- čistého, tedy téměř stejná výše odměny, kterou „opozice“ navrhovala.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 
stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva 
obce ve výši 9.612,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce 
místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 2 Zdrželi se 1
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
Bod IV – schválení veřejnoprávní smlouvy s městem Krásná Lípa                                
o projednávání přestupků 
Pan Schulz požádal zastupitelstvo o schválení veřejnoprávní smlouvy s městem Krásná 
Lípa ve věci projednávání přestupků. Jde o to, že obec Doubice nemá na úřadě příslušný 
odbor a přestupková komise města Krásná Lípa tuto činnost v případě potřeby a na 
základě končící smlouvy (31.12.2014) pro obec Dobice vykonává.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o projednávání 
přestupků s městem Krásná Lípa s platností od 1.1.2015.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proto 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
Pan Schulz navrhl, aby zastupitelstvo schválilo do funkce „zmocněnce“ pro je dnání 
s Odborem regionálního rozvije a investic MÚ Rumburk v záležitostech územního 
plánování, kterou dosud vykonávla pan Ing. Jan Drozd, byl schválen pan Milan Hladký. 
Pan Hladký tuto funkci odmítl.
Bod V – Diskuse
Diskuse nenastala.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.22.
Příští zasedání ZO bylo stanoveno na 27. 11. 2014 od 17.00 na Obecním úřadě.
Přílohy zápisu: 1) Prezenční listina.
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce.
3) Zveřejněná informace o konání ustavující ho zasedání podle § 93 odst. 1 zákona                
o obcích.
Zápis byl vyhotoven dne: 12. 11. 2014
Zapisovatel: Bc. Jana Faixová
Ověřovatelé: Milan Hladký dne, 15. 11. 2014, Ing. Jan Drozd dne, 12. 11. 2014
Starosta: Martin Schulz, dne 12. 11. 2014.



Některé z důvodů, proč bývají volby
Čas od času bývají volby. V nich mají občané nejen možnost volit své zástupce, ale 
hlavně i oni sami mají volbu, a to v tom, zda k volbám vůbec půjdou či nepůjdou.                        
A k tomu, zda půjdou či nepůjdou, je motivuje mimo jiné i stav obecních věcí a vědomí, 
zda jej chtějí či mohou změnit, nebo zda jim naopak vyhovuje stav stávající. Jako                                                                                                                                             
v mnoha dalších ohledech, Doubice má svá specifi ka. Je to nejen úžasné procento 
občanů, které se k volbám pravidelně dostavuje, ale také neobvyklé procento                                
z celkového počtu obyvatel, ucházející se o místa v obecním zastupitelstvu.
Proto je překvapující fakt, že tento potenciál zájemců o práci v zastupitelstvu není využit 
a naopak se v různých osobních sporech a předpojatostech rozmělňuje. Naposledy 
neschopnost obou stran dojít nějaké dohody vyústila v nové volby. Opakuje se tak 
naděje, jak pro volené, tak i pro voliče, napravit tento stav. 

Co postrádám již několik let ve všech volebních 
programech, je nějaká vize dlouhodobějšího 
směřování obce. Nynější stav-nestav, kdy se pouze 
udržuje stávající běh věcí, může samozřejmě 
nějakou dobu fungovat bez viditelných zádrhelů, ale                                                                                                                                  
z dlouhodobějšího pohledu je neudržitelný. Čas 
přinese otázky týkající se energetické situace 
obce či hospodaření s vodou. Způsob likvidace 
odpadových vod v žumpách a septicích nebude 
začas jen problémem kvůli nařízením Evropské 
unie, bude to hlavně problém obrovského nárůstu 
spotřeby vody, díky počtu koupelen, praček, myček 
apod. Doby, kdy stačilo nechat vyvézt žumpu 
jedenkrát za rok až za dva, se už nevrátí.
Podobné otázky se nabízejí i s využitím čistých 
technologií pro získávání elektrické energie. Co 

třeba nechat spočítat ekonomickou návratnost alespoň obecního osvětlení při využití 
fotovoltaiky? 
Vypadá to jako sny. Sny mohou být různé a snít mohou lidé o ledasčem. Ale nějaká vize 
o budoucnosti by měla existovat a měla by být alespoň předložena k diskuzi. Také od 
toho tu jsou volby. Dnešní doba poskytuje mnohé inspirace, technický vývoj nabízí dříve 
nemožná řešení. Doubice má obrovský potenciál rozvoje nejen v turistice. Při pohledu 
zpět lze spatřit fungující obec s mnoha profesemi, drobnými řemeslnými provozy                                                                                                                                          
i poměrně důležitým textilním průmyslem. Co vidíme při pohledu do budoucna?
V tomto prvním čísle Občasníku mělo být původně dáno místo všem třem kandidujícím 
uskupením, aby představily své programy vedle sebe. Jedním z důvodů odmítnutí bylo, 
že vydavatel je zaujatý, neboť je na kandidátce jedné za stran. Chápu to a respektuji, 
ale znovu zdůrazňuji, že záměrem tohoto Občasníku je něco zcela jiného. Měl by 
být otevřený všem názorům a otázkám, být prostorem, kde lze nalézat na tyto otázky                         
i odpovědi. 

Přeji vám všem i naší Doubici mnoho hezkých a spokojených dní v tomto roce a mimo 
jiné také šťastnou ruku ve volební místnosti.

Milan Hladký

Vážení doubičtí spoluobčané,
dovolte nám malý komentář k některým volebním bodům. Snížení nákladů na činnost 
samosprávy na polovinu bylo v programu již minule. Ušetřená částka není zanedbatelná 
a dostalo by se pak na jiné, obci prospěšné aktivity. Změny v územním plánu a jejich 
případné aktualizace se týkají navržených úprav vozovek a budování výhyben (jejich rozšíření 
na úkor soukromých pozemků a navíc směrem ke stávajícímu vedení vodovodu). V žádném 
případě se nejedná o změny pro výstavbu. Kontrola rychlosti v obci může sice někomu 
připadat zbytečná, ale jsou místa, kde má opodstatnění – příjezd od Rybniště a hlavně 
od Krásné Lípy. Provozování obchodu v obci společně s bydlením a kouřením v jednom 
prostoru je otázkou spíše pro hygienika. Veřejná pec není pekárna, která bude zásobovat 
celý Výběžek, ale pouze malá otevřená pec, u které by se mohli setkávat místní při pečení 
chleba, třeba místo v hospodách. Je to takový hezký idealistický nápad, dívejte se na něj 
tímto způsobem.

Sdružení nezávislých kandidátů – Pro Doubici 2015

PROGRAM SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ – PRO DOUBICI 2015

1.1.  Snížit náklady na činnost místní samosprávy, nezvyšovat daně

     2.2.  Započít diskuzi ohledně zpětného získání vodovodu 
                    do majetku obce, vypracovat ekonomickou studii 

                3.      3.  Prověřit stávající změny v Územním plánu obce, 
                          popřípadě navrhnout jejich úpravu

4.4.  Instalovat ukazatele kontroly rychlosti na příjezdech do obce,  
           zviditelnit kostelní věž ze všech stran prořezem náletové zeleně

              5.              5.  Příspěvek sociálně potřebným seniorům 
                                              na otop 1x ročně 5.000,- Kč na osobu

           6.6.  Prověřit způsob fungování obchodu v obci, 
                       v případě nesrovnalostí navrhnout změnu

7.7.  Postavení veřejné pece na chleba 

201515nové volbynové volby



Křížovka / masožraví labužníci



Na historické fotografi i z dvacátých let je pohled na 
doubický dům s číslem popisným 105, ale podle 
starého číslování. Na obrázku je dům ještě před 
přestavbou, která proběhla v letech 1925 až 1926. 
Zjistit, o který dům se jedná, není až tak těžké. Stačí 
navštívit doubické muzeum a prostudovat si mapu, 
srovnávající staré číslování se současným. 
Své odpovědi, napsané na papírku s vaším jménem                   
a adresou, zanechte do konce dubna 2015 v hospodě 
u Krále. První úspěšný řešitel bude odměněn knížkou 
o našich spoluobyvatelích – netopýrech.

Soutěž


