Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 22. října 2007 v úřadovně obecního úřadu
Přítomní:

dle prezenční listiny přítomno: 7 (100 %)

Program:

1) zahájení a návrh programu
2) Slib nového člena zastupitelstva pana Čapka
3) Plánované dotace
4) Územní plán
5) Obnova doubického hřbitova
6) Došlá pošta a podání občanů
7) různé
6) usnesení
7) závěr

ad 1)
Pan Schulz zahájil zasedání ZO v 17:00, přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo obce je usnášení
schopné. Pan Schulz přednesl program schůze, a navrhl, aby po slibu nového člena zastupitelstva
pana Čapka následoval ještě bod: volba nového předsedy kontrolního výboru. Pozměněný program
jednání byl pak schválen jednomyslně všemi přítomnými členy ZO. ZO schválilo zapisovatelem
jednání slečnu Bošinovou, všemi hlasy přítomných. Ověřovateli zápisu ZO schválilo pana Karla
Rezka a pana Leška Bubíka čtyřmi hlasy, panové Rezek a Bubík se zdrželi. Poté byla ustavena
mandátová komise ve složení: paní Marcela Beckelová, paní Alena Jašíčková, ing. Lešek Bubík. ZO
schválilo čtyřmi hlasy, paní Beckelová a paní Jašíčková se zdržely.
ad 2) slib nového člena zastupitelstva pana Čapka; volba předsedy KV
Po ověření všech náležitostí mandátovou komisí složil pan Miloslav Čapek slib zastupitele a stvrdil jej
podpisem. Poté mu pan Schulz předal osvědčení o zvolení zastupitelem obce. Pan Schulz dále navrhl, aby
pan Čapek převzal funkci předsedy kontrolního výboru. Pan Čapek nominaci přijal, pro hlasovalo šest
zastupitelů, pan Čapek se zdržel.
ad 3) plánované dotace
Pan Schulz požádal zastupitele, aby do příštího jednání ZO posoudili, o jaké dotace má obec
v budoucnosti žádat, v jakém pořadí (priority) a v jakém objemu. Jde o to, že obec bude muset najít
finanční prostředky na spolufinancování náročnějších projektů – opravy místních komunikací, výstavba
čističek, revitalizace rybníků, rekonstrukce obecního úřadu. Pan Schulz připomněl, že v současnosti
existuje jistá naděje, že by se obec mohla dočkat navýšení rozpočtu. Záleží na tom, zda Parlament ČR
schválí upravený zákon o rozpočtovém určení daní. Avšak i v tom případě, že rozpočet bude navýšen,
nebude mít obec na finanční spoluúčast na všech plánovaných projektech. Pan Schulz bude
(pravděpodobně příští týden) jednat s OPS České Švýcarsko o spolupráci na získávání a administrování
obecních dotačních projektů. Na této schůzce bude upřesněno, o jaké dotace by mohla obec žádat
v nejbližší budoucnosti.
Ad 4) Územní plán

Ing. Bubík předložil zastupitelstvu podrobnou zprávu o průběhu prací na Územním plánu (je k nahlédnutí
na Obecním úřadě). Zároveň předložil harmonogram dalších úkonů spojených s dokončováním ÚP.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí pracovní materiál ing. Leška Bubíka o postupu prací na
Návrhu územního plánu, všemi hlasy přítomných. ZO schvaluje další etapy zpracování Návrhu
územního plánu přepracovaného podle nového stavebního zákona, všemi hlasy přítomných.
Ad 5) obnova doubického hřbitova
Pan Schulz informoval ZO, že bylo nutné rychle jednat v otázce zadání prací na obnově doubického
hřbitova. Jde o to, že krajská dotace byla, vzhledem k různým průtahům s jejím zpracováním, schválena
až koncem září, avšak zároveň je nutné jí vyčerpat do konce listopadu. Proto byla oslovena
firma Rumburský stavební servis. Tato firma má volné kapacity na provedení potřebných prací v tomto
krátkém termínu. Pan Schulz bude ještě s firmou jednat o snížení rozpočtu, aby případná finanční
spoluúčast obce byla co nejnižší.
Pan Schulz informoval ZO o plánované brigádě občanů na přípravných pracích v souvislosti s obnovou
hřbitova. Akci vyhlásil Obecní úřad ve spoluprácí se Spolkem přátel Doubice na sobotu 27. října 2007
v 10 hodin na hřbitově.
ZO schvaluje zadání prací na obnově doubického hřbitova firmě Rumburský stavební servis, všemi
hlasy přítomných.

ad 6) došlá pošta a podání občanů
Pan Schulz informoval ZO o zaslání upomínky před soudní žalobou paní Hlaváčkové v souvislosti
s prodejem pozemku, zatíženého sankcí v případě předčasného prodeje (čl. VIII kupní smlouvy).
Pan Schulz informoval ZO o průběhu pracovního oběda s prezidentem republiky Václavem Klausem,
kterého se 16. 10. 2007 zúčastnil na pozvání hejtmana Ústeckého kraje ing. Jiřího Šulce.
Ad 7) různé
Pan Jemelka požádal o schválení umístění retardéru na místní komunikaci u kostela z důvodů zvýšení
bezpečnosti provozu v okolí kostela a hřbitova. ZO schvaluje záměr retardér postavit, pan Jemelka se
zatím postará o předběžné vyjádření stavebního úřadu v Rumburku.

ad 8) Usnesení ze 7. zasedání ZO Doubice, konaného dne 22. října 2007
ZO schvaluje upravený program 7. zasedání ZO.
ZO Doubice schvaluje zapisovatelkou jednání slečnu Janu Bošinovou.
ZO schvaluje ověřovateli zápisu pana Karla Rezka a pana Leška Bubíka.
ZO schvaluje mandátovou komisi ve složení: paní Beckelová, paní Jašíčková a pan Bubík.
ZO schvaluje předsedou kontrolního výboru pana Miloslava Čapka.
ZO schvaluje další etapy zpracování Návrhu územního plánu přepracovaného podle nového
stavebního zákona.
ZO schvaluje zadání prací na obnově doubického hřbitova firmě Rumburský stavební servis.
ZO bere na vědomí pracovní materiál ing. Leška Bubíka o postupu prací na Návrhu územního
plánu.
Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými zastupiteli.
ad 9) Závěr:

-

pan Schulz ukončil zasedání ZO v 18:59
příští zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 19. listopadu 2007 od 17:00 v budově OÚ.

Ověřovatelé zápisu:
Karel Rezek

Martin Schulz
starosta obce

ing. Lešek Bubík
V Doubici 29. října 2007

Zapsala: Jana Bošinová

