
 
Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice,

 
konaného dne 18. prosince 2006 v úřadovně obecního úřadu

Přítomní: dle prezenční listiny přítomno: 3 (75 %) 

Program: 1)   Zahájení a návrh programu
2)   Nové volby
3)   Územní plán
4)   Došlá pošta a podání občanů
5)   Různé
6)   Usnesení
7)   Závěr

ad 1)       
- pan Himmer zahájil zasedání ZO v 18:01, přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo obce je 

usnášení schopné a přednesl program schůze, který byl pak schválen jednomyslně všemi 
přítomnými členy ZO, stejně tak byli schváleni ověřovatelé zápisu pan Jiří Hamáček a pan 
Martin Schulz, a zapisovatelka slečna Jana Bošinová. Pan Rezek se omluvil.

ad 2)
- pan Himmer pak informoval o termínu nových voleb – ve Sbírce zákonů vydané dne 7. prosince 

2006 byl stanoven termín nových voleb na 31. března 2007, kandidátní listiny je nutno předat 
registračnímu úřadu v Rumburku do 24. ledna 2007.

ad 3)
- územní plán – obec vyúčtovala dosavadní náklady na územní plán a v souladu se smlouvou 

o poskytnutí dotace byla na její účet převedena částka 198.882,50 Kč. Obec následně požádala 
o odložení závěrečného vyúčtování dotace (březen 2007), aby nebyla nucena tuto částku vrátit, 
protože do tohoto termínu zcela jistě nebude schopna územní plán schválit,

- v souvislosti s ÚP předložil pan Hamáček ke schválení jím připravený Řád veřejného pohřebiště 
a s ním související žádost na KÚ Ústeckého kraje. ZO schvaluje jednomyslně.

ad 4)
- došlá pošta - podání občanů - pan Himmer nejprve informoval ZO o tom, že v minulých dnech 

došlo ke kolaudačnímu řízení u staveb pana Babinského, pana Holky a pana Pospíšila. U všech staveb 
byly zjištěny drobné nedodělky, které budou odstraněny do konce července 2007, 

- na obecní úřad se obrátila s žádostí o prominutí plateb za likvidaci odpadu paní Randáčková s tím, 
že žádá, aby od nového roku mohla platit jako za rekreační nemovitost, protože celá rodina bude žít 
v Praze (ačkoliv zde zůstávají trvale hlášeni). ZO souhlasí jednomyslně,

- paní Marcela Folbrechtová se na obec obrátila s tím, že odmítá platit úhradu za likvidaci odpadu za 
rok 2006 a žádá současně o to, aby korespondence, týkající se jejich nemovitosti č. p. 170, byla 
posílána na její adresu. ZO konstatovalo, že pan Novák má řádně uzavřenou smlouvu s obcí, která 
nebyla vypovězena, a proto je povinen zaplatit za rok 2006, stejně jako za rok 2007. Smlouva ale 
může být převedena na paní Marcelu Folbrechtovou. ZO souhlasí jednomyslně,

- firma Horák, která prováděla v naší obci rekonstrukci vodovodu, byla opětovně vyzvána k odstranění 
závad na vozovce, tuto výzvu převzala dne 22.11.2006, do dnešního dne neobdržela obec odpověď. 
ZO rozhodlo, že firmě bude poslána poslední výzva s tím, že následně budou podniknuty potřebné 
právní kroky. ZO souhlasí jednomyslně,

- pan Karel Míšek žádá o snížení nájmu za pozemek p. č. 924/2, případně o jeho odprodej. 
Argumentuje, že pozemek je zatížen věcným břemenem (vodovod a Telecom), že se o pozemek stará 
a že ho využívá jen k parkování. ZO se shodlo na tom, že cena 2,- Kč za m2 (ročně celkem 1.018,- Kč) 
není přemrštěná a konstatovalo, že v současné době obec nechce a ani nesmí prodávat svůj majetek. 
ZO souhlasí jednomyslně. 



- cyklistický klub Krásná Lípa žádá o vyjádření obce, že souhlasí s průjezdem závodu Tour de Feminin 
2007 obcí a současně žádá o finanční příspěvek na pořádání tohoto závodu. ZO rozhodlo, že bude 
poskytnut příspěvek ve výši 1.200,- Kč v podobě věcného daru. ZO schvaluje jednomyslně,

- ZO se dále vrátilo k žádosti paní Jitky Hlaváčkové o prominutí smluvní pokuty při prodeji pozemku. 
Paní Hlaváčková nedoložila obci vyžádané doklady. ZO navíc znovu zvážilo její žádost v dalších 
souvislostech. Rozhodlo proto, že této žádosti (ani dalším podobným v budoucnosti) nevyhoví, 
protože tak by smluvní ujednání, které je obsaženo v mnoha obdobných smlouvách, ztratilo úplně 
svůj význam. V tomto smyslu revokuje své usnesení z minulého ZO. ZO schvaluje jednomyslně.

ad 5)
- Různé - pan Himmer informoval ZO o tom, že k dnešnímu dni je na účtech obce 926.000,- Kč, 

v pokladně 11.000,- Kč a v tuto chvíli jsou nevybrané poplatky ve výši 35.000,- Kč (zaokrouhleno na 
tisíce Kč). Všem dlužníkům byly již odeslány upomínky společně se složenkami,

- Odhadované náklady na osvětlení obce za rok 2006 jsou 70.000,- Kč. Vybráno na dobrovolných 
příspěvcích občanů bylo k dnešnímu dni 8.600,- Kč. Navíc se předpokládat, že po dalším nárůstu cen 
stoupnou náklady na svícení v roce 2007 na 80.000,- Kč. Minimálně po dobu funkčního období 
tohoto ZO však nedojde k omezení svícení v obci. ZO souhlasí jednomyslně,  

- od roku 2007 nebude obec odebírat Sbírky zákonů, které stály obec 7.200,- Kč ročně. Místo toho bude 
využívat on line systém ASPI, který stojí pouze 4.800,- Kč ročně. Tento systém poskytuje daleko širší 
výběr právních dokumentů (včetně legislativy EU), navíc vždy v aktuální platné verzi. Pan Himmer 
absolvoval 5. prosince 2006 základní školení obsluhy tohoto programu,

- Mgr. Marek Mráz z OPS České Švýcarsko poskytl obci informaci, že dotace na projekty obnovy 
Horního a Dolního rybníku budou schvalovány ve druhém čtvrtletí roku 2007 a znovu potvrdil, že 
obec tyto dotace s velkou pravděpodobností opravdu získá,

- v minulých dnech proběhla inventura v místním obchodě a smlouva s novým nájemcem je připravená.
- kontrolní a finanční komise nebyla zatím ustanovena, v prvním čtvrtletí roku 2007 bude připravena 

inventura, návrh rozpočtu na rok 2007 a závěrečný účet za rok 2006, aby je budoucí ZO obce mohlo 
schválit do konce prvního pololetí 2007,

- pan Himmer dále informoval o dalším řešení nelehké životní situaci pana Karla Hájka. Na tuto středu 
20. prosince 2006 svolal obecní úřad schůzku pana Hájka, jeho dcery, paní Krčkové z Krásné Lípy 
(úklid, nákupy, obědy) a MUDr. Witanta. Dcera pana Hájka informovala o tom, že její otec souhlasil 
při jejich posledním rozhovoru s pomocí, měl by se navíc přihlásit v obci k trvalému pobytu, aby mu 
obec mohla poskytovat účinnou pomoc. Další informace budou poskytnuty na příštím ZO,

- obec oslovila správu údržby silnic (pana Kociána) v souvislosti s oplocením pozemku pana Nauše 
u silnice p. č. 2157, které zasahuje až ke krajnici a znemožňuje údržbu příkopu. Pan Nauš písemně 
přislíbil, že závady odstraní do konce měsíce září 2006, k čemuž ale nedošlo. Ve věci proběhne místní 
šetření,

- byl také osloven komunální odbor MěÚ Rumburk (paní Turková) s žádostí o možnost zřídit v celé 
obci zónu s rychlostí 40 km/h. Na stejném odboru bylo konzultováno zbudování ohrady podél části 
místní komunikace p. č. 2181. V tomto místě docházelo v minulých letech k vytváření náledí. Proto 
byla opravena drenáž pod touto komunikací, vybudován nový sběrný kanál, upraveny příkopy 
a geodeticky vyznačena skutečná hranice této komunikace. Ohrada byla zbudována hlavně proto, aby 
průjezdem vozidel mimo skutečnou komunikaci nebyly provedené úpravy opět poškozovány,

- od příštího roku by měly být navýšeny odměny od firmy EKO KOM o cca 10 %, protože obec bude 
nadále separovat nejen barevné a bílé sklo, plasty a papír, ale nově i obaly tetrapak. Firma  Marius 
Pedersen bude za obec vyplňovat výkaz o odpadech. Současně informoval o plánovaném zvýšení 
skládečného ze 300,- Kč na 400,- Kč/t směsného odpadu (další zvýšení je plánováno od roku 2009) 
a o zvýšení ceny za likvidaci nebezpečného odpadu na 1.000,- Kč/t. Přesto ale nebude nutné na rok 
2007 (a pravděpodobně ani na rok 2008) zvyšovat cenu za likvidaci odpadu. Jako zajímavost zmínil 
pan Himmer skutečnost, že v naší obci bylo odevzdáno 102 kg separovaného odpadu na obyvatele za 
rok, když je přitom průměr v kraji 26 kg,

- sociální příspěvky poskytnuté Ústeckým krajem byly vyplaceny místním obyvatelům (hlavně formou 
příspěvku na užívání telefonní stanice),



- co se týče dopravní obslužnosti, informoval pan Himmer o tom, že na odbor dopravy KÚ byla 
odeslána další žádost na prodloužení stávající autobusové linky až do stanice Rybniště - nádraží ČD. 
Podle informací z minulého týdne měla dopravu zajišťovat firma Quick bus paní Jeníkové 
z Varnsdorfu. Současné nepotvrzené informace hovoří o tom, že by to opět měl být DPÚK nebo 
stávající ČSAD Semily. O situaci budeme informovat,

- v souvislosti s tím zmínil pan Himmer také přeshraniční spolupráci, která se týká sezónních 
autobusových linek v regionu. Technická univerzita Drážďany (pan Oliver Morel) chystají projekt 
racionalizace dopravy v oblasti parku České i Saské Švýcarsko, která se týká i železničních spojů. Je 
tedy možné, nezávisle na ZDO poskytované krajem, že turistické autobusy budou v sezóně zajíždět až 
do Rybniště.

Ad 6)  Usnesení ze 2. zasedání ZO Doubice, konaného dne 18. prosince 2006

I.             Zastupitelstvo obce schvaluje:  

1) ověřovatele zápisu pana Jiřího Hamáčka a pana Martina Schulze a zapisovatelku slečnu Janu 
Bošinovou jednomyslně všemi přítomnými členy,

2) řád veřejného pohřebiště a zaslání žádosti na KÚ jednomyslně všemi přítomnými členy,
3) průjezd závodu Tour de Feminin 2007 obcí a příspěvek na tento závod ve výši 1.200,- Kč v podobě 

věcného daru jednomyslně všemi přítomnými členy.

II.       Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1)  informace o stavu obce.

III.      Zastupitelstvo obce revokuje: 

1)  usnesení z prvního zasedání ZO Doubice, konaného dne 15. listopadu 2006 v bodu I/4. ZO  
     žádosti paní Hlaváčkové nevyhoví, protože by tak smluvní ujednání, které je obsaženo v mnoha  
     obdobných smlouvách, ztratilo úplně svůj význam. Jednomyslně všemi přítomnými členy.

Usnesení schváleno jednomyslně všemi přítomnými členy ZO.

ad 7) Závěr:

- pan Himmer ukončil zasedání ZO ve 18:32.
- termín příštího zasedání ZO je pondělí 29. ledna 2007 od 17:00 v budově OÚ.

 

Ověřovatelé zápisu:

Jiří Hamáček Miloslav Himmer

                       starosta obce

Martin Schulz

V Doubici 19. prosince 2006 Zapsala: Jana Bošinová

                          


