
Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
 

konaného dne 26. března 2007 v úřadovně obecního úřadu

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

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

ad 1)       
- pan Himmer 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, stejně tak byli schváleni ověřovatelé zápisu pan Karel Rezek a pan
Martin Schulz, a zapisovatelka slečna Jana Bošinová. Pan Hamáček omluven.

ad 2)
- pan Himmer informoval přítomné o prvním dohledaném historickém majetku, jedná se o cca 19 arů

lesa, přesná výměra bude jasná až po geodetickém zaměření. Další pátrání stále probíhá.

ad 3)
- územní plán – pan Himmer dále informoval o skutečnosti, že Krajský úřad povolil prodloužení

termínu dokončení územního plánu do 31. prosince 2007, smlouva je připravena k podpisu pana
hejtmana,

- v souvislosti s územním plánem zmínil pan Himmer dále, že se podařilo nahradit zmařenou možnost
vybudování kořenové čističky. Z programu GEF bude místo čističky financován projekt a následná
oprava Horního rybníku, který bude obnoven a zkolaudován do listopadu 2007,

- k územnímu plánu začínají přicházet nové připomínky majitelů nemovitostí...

ad 4)
- došlá pošta - podání občanů - pan Himmer informoval o písemném závazku SÚS Děčín, že do

30. června 2007 provede opravu propadající se vozovky od Doubické hospody směrem na Krásnou
Lípu,

- odbor dopravy ÚK oznámil obci, že k případné změně a prodloužení naší autobusové linky až do
Rybniště může dojít nejdříve 10. června 2007, kde v platnost vstoupí nové jízdní řády. Celou situací
se bude dále zabývat jak krajský, tak obecní úřad.

ad 5)
- Různé - pan Reinhard E. Stergar byl písemně pověřen jednáním směřujícím k získání dotací z EU,
- pan Himmer informoval o tom, že s pracovníkem NPČŠ panem Richardem Náglem předjednal úklid

komunikací vedoucích do obce (za pomoci dětí z družiny Rangers),
- dále informoval o tom, že vypršela smlouva na Velký rybník. Paní Jašíčková neprojevila zájem o její

obnovení. Nájem za rybník byl v minulé smlouvě stanoven na 10.000,- Kč ročně. Rybníkáři ze Spolku
přátel Doubice budou o věci ještě jednat, pokud ani oni nebudou mít o pronájem zájem, pan Rezek je
připraven si rybník pronajmout,

- pan Himmer dále informoval o žádosti pana Šípka a pan Kaška o instalaci svítidla veřejného osvětlení
k jejich nemovitostem. Zastupitelé se shodli na tom, že je to možné, pokud žadatelé ponesou náklady
spojené s koupí, instalací a provozem. Slečna Bošinová propočte náklady.



ad 6)  Usnesení z 5. zasedání ZO Doubice, konaného dne 26. března 2007

I.             Zastupitelstvo obce schvaluje:  

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

II.       Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1)  informaci o souhlasu Krajského úřadu s prodloužením termínu dokončení ÚP obce,
2)  informaci o provedení rekonstrukce Horního rybníku,
3)  informaci SÚS o opravě krajnice silnice III. třídy od Doubické hospody směrem na Krásnou Lípu.

Usnesení schváleno jednomyslně všemi přítomnými členy ZO.

ad 7) Závěr:

- pan Himmer ukončil zasedání ZO v 17:16.
- příštího zasedání bude ustavujícím zasedáním nového zastupitelstva obce a bude se konat v pátek

13. dubna 2007 od 17:00 v budově OÚ.
 

Ověřovatelé zápisu:

Karel Rezek Miloslav Himmer
                       starosta obce

Martin Schulz

V Doubici 27. března 2007 Zapsala: Jana Bošinová


