Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 26. února 2007 v úřadovně obecního úřadu
Přítomní:

dle prezenční listiny přítomno: 3 (75 %)

Program:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zahájení a návrh programu
Historický majetek obce
Územní plán
Došlá pošta a podání občanů
Různé
Usnesení
Závěr

ad 1)
- pan Himmer zahájil zasedání ZO v 17:02, 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 Karel Rezek a pan
Martin Schulz, a zapisovatelka slečna Jana Bošinová. Pan Hamáček byl pro nemoc omluven.
ad 2)
- pan Himmer pak informoval o postupu prací při získávání historického majetku obce. S pomocí
externích spolupracovníků prověřuje obec získané podklady a již měsíc probíhají jednání s dotčenými
institucemi a orgány státní správy. ZO bude průběžně informováno o postupu obce v této věci.
ad 3)
- územní plán – pan Himmer informoval o nabídce pana Stejskala z firmy Jas Air letiště Hosín (již
dříve pro obec realizoval letecký snímek obce). Celý katastr by obec mohla získat za 40.000,- Kč,
fotografii obce o rozměru 2,4 x 2,4 m za 20.000,- Kč, digitální snímek (pouze v datech), jako součást
programu, který by byl doplněn o katastrální mapu obce, za 11.000,- Kč. Pomocí tohoto programu by
bylo možno prohlížet společně snímek i mapu. Do programu pak bude možno vložit jako další vrstvu
i schválený územní plán nebo např. inženýrské sítě (celkem 6 vrstev). Tento program je kompatibilní
se systémy GIS nebo MISYS. Po diskuzi se zastupitelé shodli na tom, že pro obec by byla v tuto chvíli
nejvýhodnější ta nejlevnější varianta. Vzhledem k tomu, že k vlastnímu fotografování může dojít
nejdříve v květnu, bude nákup projednán a případně schválen až budoucím ZO,
- panu Faixovi byla předána odpověď na podnět k ÚPD, který byl v minulém roce předán obci.
- dále pan Himmer informoval o zamýšleném projektu stavby na pozemku p. č. 1095/5 arch. Pavljuka
z České Lípy. Tento návrh nebyl s obcí vůbec konzultován, obec byla s návrhem seznámena Správou
CHKO Lužické hory! Představitelé obce vyjádřili se stavbou v předložené podobě písemný nesouhlas.
Poděkování patří akad. arch. Josefu Matyášovi, který podal k tomuto návrhu odborné vyjádření.
- závěrem tohoto bodu programu informoval o tom, že obec stále ještě nemá písemný souhlas ÚK
s prodloužení termínu schválení ÚPD do 31. prosince 2007.
ad 4)
došlá pošta - podání občanů - pan Himmer nejprve informoval o situaci týkající se prodloužení
autobusové linky z Rumburku až do stanice Rybniště, nádraží ČD. Na základě dalšího dopisu (který
byl reakcí na informaci KÚ o opravě silnice do Rybniště, plánované na tento rok) se během 48 hodin
dostavil Ing. Petr Michálek z Odboru dopravy ÚK, správa pozemních komunikací. Společně projeli
jak stávající trasu až do Kyjova, tak zamýšlené prodloužení do Rybniště. Ing. Michálek konstatoval,
že kvalita vozovky do Rybniště je lepší, nežli silnice do Kyjova. Ze současné konečné u továrny je
3,3 km k rybnišťské zastávce u pily, 0,5 km k zastávce u pošty a dalších 0,4 km na nádraží ČD
(celkem 4,2 km). Přislíbil, že se tomuto požadavku obce bude věnovat. Zjištěné skutečnosti byly
poslány dalším dopisem Odboru dopravy ÚK,

protože Odbor dopravy MěÚ Rumburk (společně DI v Děčíně) zamítl další možnost, jak se pokusit
zpomalit obcí projíždějící řidiče (po pokusu s retardéry, se stříkanými „hlučnými“ pruhy nebo se
změnou přednosti v jízdě na křižovatce u Doubické hospody), předložil pan Himmer k úvaze, zda by
pomohly nainstalované tabule s radarem a (při vyšší než povolené rychlosti) svítícím údajem
o rychlosti. Tyto tabule je možno jak zakoupit, tak pronajmout. Tyto tabule by nemusely být zamítnuty
ze zatím uváděného důvodu, že se totiž jedná o hlavní a jediný průjezd obcí, který není možno omezit.
V diskuzi nakonec převážil názor, že toto opatření by stejně nemělo na řidiče významný vliv. Pan
Michal Müller navrhl možnost sepsání petice občanů, žádající omezení rychlosti s tím, že by obešel
majitele nemovitostí v obci (až budou přítomni),
v souvislosti s tím informoval pan Himmer dále o chystané kontrole dopravních značek umístěných
v obci a na výzvu odstranit předem případné závady v dopravním značení,
dále sdělil, že Ing. Netopil z firmy Horák konečně reagoval písemně na obcí požadované opravy
vozovky v souvislosti se stavbou vodovodního řadu. Odmítá, že by přetrvávající závady byly
způsobeny činností firmy Horák. Jeho vyjádření společně s pořízenou dokumentací tak mohlo být
zasláno SÚS do Děčína, aby se k tomuto problému (jako správce komunikace) vyjádřila. Pan Faix se
následně dotázal, zda mu tedy pan Himmer lhal, když tvrdil, že s firmou Horák probíhá jednání. Pan
Himmer to odmítl a řekl, že jen ze strany uvedené firmy neměl dosud k dispozici písemné vyjádření,
se kterým by mohl dále pracovat. Navrhl panu Faixovi, že mu může prokázat dosavadní jednání
a korespondenci s firmou Horák, bude-li chtít. Na to pan Faix nereagoval,
dále krátce informoval o povolení elektrické přípojky na budoucí stavbu pana Kratiny na pozemku
p. č. 116/1, o změně užívání domu č. p. 210 pana arch. Babinského, o souhlasu Stavebního úřadu se
stavbou pana Slámy na pozemku p. č. 20/1, o nařízení Správy NPČŠ o zákazu vstupu do některých
lokalit (bude zveřejněno na úřední desce) z důvodu hnízdění chráněných druhů ptactva.
ad 5)
Různé - pan Himmer nejprve navrhl ZO schválení zplnomocnění představitelů obce, aby mohli
pověřit třetí osoby (fyzické i právnické) jednáními směřujícími k získáním dotací, finančních zdrojů
nebo majetku pro obec. Tyto osoby přitom nejsou oprávněny uzavírat jménem obce jakékoliv
závazky. Případná odměna může být těmto osobám vyplacena pouze ze skutečné získaných
prostředků v závislosti na jejich výši a pouze po projednání a schválení zastupitelstvem.
Zastupitelé schvalují jednomyslně.
Pan Schulz informoval o tom, že 15. února byla podána žádost o dotaci na zvelebení hřbitova (do
částky 300.000,- Kč se spoluúčastí obce ve výši 35 %, která však může být realizována svépomocí).
Žádost byla na KÚ shledána jako kompletní a postoupila do výběrového řízení,
pan Himmer pak informoval ZO o dalších materiálech týkajících se možnosti získání prostředků na
základě přeshraniční spolupráce, jako např. program Interreg III A nebo již navázané kontakty
v Žitavě. Pan Schulz doplnil informací o pozvání představitelů obce 5. března 2007 do Lipska na
seminář týkající se životního prostředí (pro obec zdarma) a na setkání starostů a místostarostů
v Teplicích 8. března 2007. Pan Himmer doplnil, že i tam existuje možnost získat dotaci až do
výše100.000,- Kč,
pan Schulz dále vysvětlil problémy se získáváním „evropských“ peněz, kdy hlavní problém je opět na
české straně. Zatím neexistují stanovená pravidla a mechanismy, které by toto čerpání umožnily. Jako
doposud vždy, opět hrozí, že z těchto důvodů nebude vyčerpána celá možná částka. Zmínil přitom
snahu obce mít připraveno co nejvíce projektů, které by bylo možno uplatnit, jakmile to bude možné.
Dodal, že právě příprava projektů, na kterou menší obce špatně získávají peníze, je hlavním kamenem
úrazu,
pan Himmer navázal na další možný zdroj peněz pro obec, tentokrát nikoliv z dotací, ale od státu.
Předložil ZO ke schválení petici Spolku pro rozvoj venkova z Bělotína, ve které jsou vyzýváni státní
orgány k přehodnocení politiky přerozdělování daňových výnosů. Petice je součástí zápisu, jedná se
v principu o to, že menší obce jsou diskriminovány, pro jejich obyvatele přicházejí „na hlavu“ nižší
výnosy daní, nežli pro obyvatele velkých měst. K této iniciativě se může jednak přihlásit schválením
v ZO obec samotná, jednak i jednotliví občané na petičních listinách.
Zastupitelé schvalují jednomyslně.
-

-

-

pan Himmer informoval ZO o tom, že v rámci běžné výzvy k uhrazení nezaplacených poplatků bude
také paní Jitce Hlaváčkové zaslána upomínka na nezaplacenou částku 289.200,- Kč. Ke dni 26. ledna
2007 byla přepsána nemovitost, kterou paní Hlaváčková nabyla o obce, na nového majitele. Z platné
smlouvy pak vyplývá povinnost uhradit do třiceti dnů výše uvedenou částku. Tuto záležitost bude
pravděpodobně muset dořešit příští ZO,
závěrem, po vyčerpání všech bodů programu, informoval ještě o soutěži o nejhezčí podstávkový dům
a o poctění osoby, která se nejvíce zasloužila o zachování a péči o tyto domy. Tato soutěž je
mezinárodní a probíhá v podstatě v prostoru Euroregionu Nisa.

ad 6) Usnesení ze 4. zasedání ZO Doubice, konaného dne 26. února 2007
I.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) ověřovatele zápisu pana Karla Rezka a pana Martina Schulze a zapisovatelku slečnu Janu Bošinovou
jednomyslně všemi přítomnými členy,
2) zplnomocnění představitelů obce, aby mohli pověřit třetí osoby (fyzické i právnické) jednáními
směřujícími k získáním dotací, finančních zdrojů nebo majetku pro obec. Tyto osoby přitom nejsou
oprávněny uzavírat jménem obce jakékoliv závazky. Případná odměna může být těmto osobám
vyplacena pouze ze skutečné získaných prostředků v závislosti na jejich výši a pouze po projednání
a schválení zastupitelstvem obce
jednomyslně všemi přítomnými členy,
3) petici vyjadřující nesouhlas s přerozdělováním daní a diskriminací obyvatel venkova (petice je
součástí tohoto zápisu)
jednomyslně všemi přítomnými členy.
II.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1) informaci o došlé poště,
2) informaci o dotačních aktivitách obce.
Usnesení schváleno jednomyslně všemi přítomnými členy ZO.
ad 7) Závěr:
-

pan Himmer ukončil zasedání ZO v 17:50.
termín příštího zasedání ZO je pondělí 26. března 2007 od 17:00 v budově OÚ.

Ověřovatelé zápisu:
Karel Rezek

Miloslav Himmer
starosta obce

Martin Schulz

V Doubici 28. února 2007

Zapsala: Jana Bošinová

