Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 21. května 2007 v úřadovně obecního úřadu
Přítomní:
Program:

dle prezenční listiny přítomno: 7 (100 %)
1) zahájení a návrh programu
2) ocenění paní Boţeny Stejskalové
3) zpráva finančního výboru, závěrečný účet za rok 2006, návrh rozpočtu na rok
2007
4) zpráva kontrolního výboru, stav předávání obecního úřadu
5) zpráva výboru pro územní plán, stavby a ţivotní prostředí – územní plán
6) strategický plán rozvoje obce
7) výběrové řízení na pronájem „Velkého rybníka“
8) odměny neuvolněného starosty a neuvolněného místostarosty
9) došlá pošta, návrhy občanů
10) různé
11) usnesení
12) závěr

ad 1)
- pan Schulz zahájil zasedání ZO v 17:00, přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo obce je
usnášení schopné a přednesl program schůze, který byl pak schválen jednomyslně všemi
přítomnými členy ZO, ověřovatele zápisu pana Karla Rezka a pana Jiřího Hamáčka, a
zapisovatelku slečnu Janu Bošinovou. ZO schválilo většinou 5 hlasů; pan Rezek a pan Hamáček
se zdrţeli hlasování.
ad 2)
-

pan Schulz přivítal přítomnou paní Boţenu Stejskalovou, bývalou starostku obce, a poděkoval
jí jménem celého ZO za její zásluhy při získávání samostatnosti obce, jakoţ i za její přínos
k rozvoji obce.
ad 3)zpráva finančního výboru – pan Schulz přečetl zprávu FV a dal hlasovat o Návrhu rozpočtu
obce na rok 2007, který byl schválen jednomyslně. Závěrečný účet za rok 2006 byl připraven
paní Kratěnovou, proto si předsedkyně FV paní Jašíčková nechává čas na bliţší prostudování,
a konečnou podobu závěrečného účtu předloţí nejpozději do příštího zasedání ZO.
ad 4)
zpráva kontrolního výboru, stav předávání obecního úřadu – pan Faix přečetl zprávu
kontrolního výboru a konstatoval, ţe by z inventury obce měli být odepsány tyto věci: budova
bývalé Pošty č. p. 167 (viz. Kupní smlouva) v hodnotě 404 408Kč, 1 x plechová zastávka
autobusová č. 074 v hodnotě 3 000Kč, plombovací kleště č. 096 v hodnotě 987Kč, sříňka č. 0058
v hodnotě 360Kč, tel. záznamník č. 035 hodnotě 5 276,70Kč , fax – č. 134 z důvodů opotřebení a
stáří; dále poloţky dle návrhu na vyřazení od pana Přemysla Vávry z důvodu celkové
opotřebovanosti jedná se o el. mrazák CALEX č. 100 v hodnotě 4 800Kč, chladící skříň Zrolt č.
099 v hodnotě 5 500Kč, el. skartovačka č. 128 v hodnotě 4 758Kč, a návrhu na vyřazení pana
Mgr. Čapka počítač v celkové (pořizovací) hodnotě 60 924,20Kč. Pan Faix dále přečetl zápis
z jednání s panem Holkou, kvůli pouţívání veřejného prostranství. Pan Holka přislíbil nápravu
nejpozději do 30. srpna 2007. ZO bere na vědomí zprávu KV a pověřuje starostu obce, aby
projednal problematiku internetu, hasičského vozu a návrh vypořádání s paní Hlaváčkovou
ohledně bodu VIII v kupní smlouvě.
ZO schvaluje návrh návrh KV na likvidaci majetku dle likvidačního protokolu + 2hasící
přístroje č. 129 a 130 kaţdý v hodnotě 1 464Kč z budovy bývalé Pošty (truhlárna). Je zapotřebí

zjistit od revizního technika cenu a případně nabídnout stávajícímu majiteli nemovitosti
k odkoupení.
ZO schvaluje jednomyslně
ad 5)
pan Hamáček přečetl zprávu výboru pro územní plán, stavby a ţivotní prostředí dále konstatoval,
ţe ve středu 23. května přijde do budovy obecního úřadu pan Ing. Stanislav Zeman kvůli dalšímu
jednání ohledně ÚP. ZO schvaluje většinou svých hlasů materiál pana ing. Ţidlického jako
podklad pro ÚP; pan Karel Rezek se zdrţel hlasování.
ad 6)
ZO obce bere na vědomí materiál, který byl zpracován panem Schulzem a Jemelkou nazvaný
„Návrh bodů strategického plánu rozvoje obce“ . Obsah dokumentu bude projednán na dalších
jednání ZO.
pan Schulz bude průběžně přijímat připomínky ohledně strategického plánu rozvoje obce.
ZO schvaluje jednomyslně
ad7)
výběrové řízení – na obecní úřad dali v řádném termínu návrhy dvě sdruţení. Jeden návrh byl od
pana Hamáčka za SPD a druhý od pana Pitnera od OKP; oba návrhy slečna Bošinová přečetla. Po
krátké diskuzi obou stran se obě strany dohodli, ţe se nejpozději do příštího ZO uskuteční další
schůzka zástupců obou stran a výběrové řízení bude uzavřeno příští ZO.
ZO schvaluje jednomyslně.
ad8)
pan Schulz informoval ZO o úpravě odměn neuvolněného starosty v souladu s příslušnou vládní
vyhláškou v částce 8 360Kč + 1194 Kč na 100 obyvatel. ZO schválilo většinou hlasů; pan Schulz se
zdrţel hlasování.
Dále v téţe souvislosti navrhl změnu odměny pro neuvolněného starosty v částce 6 870Kč. ZO
schválilo většinou svých hlasů; pan Jemelka se zdrţuje hlasování.
ad9)
došlá pošta, návrhy občanů – manţele Kunertovi ţádají ZO o prominutí bodu VIII v kupní
smlouvě. ZO se dohodlo, ţe další platnost bodu VIII nechá projednat právníky.
Vystavení legitimací – pan Schulz informuje ZO o tom kdo chce vystavit legitimaci zastupitele obce,
aby přinesl fotografii.
Pan Schulz dále informoval o tom, ţe 25.5.2007 v 17hod na Obecním úřadě bude schůzka s panem
Dudkou, který poskytne všem zájemcům informace o dotacích z EU.
Obec Doubice byla jiţ po druhé nominována na cenu za objem tříděného odpadu: Skleněnou
popelnici – dne 7.6. 07 pojede pan Schulz na vyhlášení výsledků do Ústí nad Labem.
10)
ZO schvaluje na dětský den, který se má konat 9. června 2007, peněţní příspěvek v hodnotě
3 000Kč. Přípravou byl pověřen pan Břetislav Jemelka.
- ZO bere na vědomí, ţe dary důchodcům bude dávat pan starosta dle svého uváţení, nicméně
podle dosavadních zvyklostí.
- knihovna – inventuru v knihovně budou dělat manţelé Čapkovi. Knihovnu bude vést paní
Šikýřová
- starosta je pověřen připravit organizační řád, pracovní řád úřadu a pravidla pro příjem a
řešení stíţností
- poţádat katastr o zjištění okolností historického majetek obce – vodní nádrţ pč. 1159/2případně nechat zapsat na list vlastnictví jako vodní dílo a dát jako zápůjčku panu Karlu
Rezkovi
- projednat s SÚS vyčnívající patníky u Klímů
- pan Faix předloţil nabídky telefonních společností a dal je k prostudování na Obecní úřad

-

pan Jemelka poděkoval jménem obce panu Kleinhamplovi za to, ţe obci věnoval motorovou pilu
pan Hamáček poděkoval panu ing. Drozdovi za připomínky k tvorbě územního plánu a panu
ing. Reichovi za vypracování projektů hřiště a renovace hřbitova
dále pan Jemelka informoval o tom, ţe je domluven, ţe v co nejbliţším termínu budou odborně
opraveny kostelní hodiny

ad 11) Usnesení z 3. zasedání ZO Doubice, konaného dne 21. května 2007
I.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) ověřovatele zápisu pana Karla Rezka a pana Jiřího Hamáčka a zapisovatelku slečnu Janu Bošinovou
většinou hlasů pan Rezek a pan Hamáček se zdrţeli hlasování
2) Návrh programu
ZO schvaluje jednomyslně
3) Návrh rozpočtu
ZO schvaluje jednomyslně
4) Návrh na likvidaci majetku a ocenění has. přístrojů revizním technikem
ZO schvaluje jednomyslně
5) Návrh přijetí práce pana Ţidlického jako podklad pro tvorbu ÚP
Většinou hlasů pan Rezek se zdrţel hlasování
6) Návrh zavedení strategického plánu rozvoje obce
ZO schvaluje jednomyslně
7) Návrh dokončení výběrového řízení na příštím ZO
ZO schvaluje jednomyslně
8) Odměna starosty
Většinou hlasů; pan Schulz se zdrţel hlasování
9) Odměna místostarosty
Většinou hlasů; pan Jemelka se zdrţel hlasování
10) Návrh dětského dne a peněţitý příspěvek v hodnotě 3 000Kč
ZO schvaluje jednomyslně
II.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1) informaci o přestupku pana Holky a následné nápravě
2) Informaci o materiálu: „Návrh bodů strategického plánu rozvoje obce“
Usnesení schváleno jednomyslně všemi přítomnými členy ZO.
ad 7) Závěr:
-

pan Schulz ukončil zasedání ZO v 19:30.
příští zasedání zastupitelstva obce bude pondělí 25. června 2007 od 17:00 v budově OÚ.

Ověřovatelé zápisu:
Karel Rezek

Martin Schulz
starosta obce

Jiří Hamáček
V Doubici 27. května 2007

Zapsala: Jana Bošinová

