Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 17. prosince 2007 v úřadovně obecního úřadu
Přítomní:

dle prezenční listiny přítomno: 7 (100 %)

Program:

1) Zahájení a návrh programu
2) Volba člena kontrolního výboru
3) Plánované dotace – Horní a Velký rybník
4) Územní plán – stav prací
5) rozpočet na rok 2008
6) Došlá pošta a podání občanů
7) Různé
8) Usnesení
9) Závěr

ad 1)
Pan Schulz zahájil zasedání ZO v 17:00, přivítal přítomné a konstatoval, ţe zastupitelstvo obce se sešlo
v plném počtu a je usnášeníschopné. Pan Schulz přednesl program schůze, který byl jednomyslně
schválen přítomnými členy ZO. Dále ZO schválilo zapisovatelem jednání slečnu Bošinovou, všemi
hlasy přítomných. Ověřovateli zápisu ZO schválilo paní Marcelu Beckelovou a paní Alenu
Jašíčkovou, pěti hlasy přítomných zastupitelů, paní Beckelová a paní Jašíčková se zdržely.
Pan Čapek poţádal o přesunutí bodu 2) programu do doby, neţ se na zasedání dostaví pozvaný pan Šikýř.
ZO tedy jednalo nejprve o bodu 3)
ad 3) Dotační programy – obnova Horního rybníka, rekonstrukce Velkého rybníka
Pan Schulz informoval přítomné zastupitele o moţnostech, které se obci nabízejí v souvislosti s dotačními
programy Ministerstva ţivotního prostředí. Obnova historického Horního rybníka (u Altmanů), která
nemohla být uskutečněna v roce 2007 v rámci projektu GEF, můţe být v roce 2008 provedena z jiného
dotačního titulu, tentokrát MŢP. Vzhledem k tomu, ţe v principu hotový projekt nemohl být v roce 2007
realizován, je nyní nutné zahájit všechny přípravné práce od začátku. Pan Schulz poţádal ZO o souhlas
k zahájení přípravných prací na tomto projektu. ZO schválilo zahájení prací na přípravě dotačního
projektu „Obnova Horního rybníka“ všemi hlasy přítomných.
Podobná situace je i s projektem rekonstrukce Velkého rybníka. Je to jediný z plánovaných obecních
projektů, k němuţ jiţ byla zhotovena projektová dokumentace, takţe je moţné rovněţ zahájit přípravné
práce na příslušném dotačním programu. ZO schválilo zahájení prací na přípravě dotačního
programu „Rekonstrukce Velkého rybníka“ všemi hlasy přítomných.
Pan Schulz také připomněl, ţe v souvislosti s tím, ţe by obec měl v roce 2008 získat podstatně větší část
tzv. sdílených daňových příjmů, bude nutné, poté aţ zákon vyjde ve Sbírce zákonů nejen provést
rozpočtovou změnu, ale začít také plánovat, kolik prostředků bude moţné vyuţít na přípravu dalších
obecních projektů – např. opravu místních komunikací, stavbu kanalizace a ČOV.

Vzhledem k tomu, ţe se mezitím na zasedání ZO dostavil pan Šikýř následovalo projednání odsunutého
bodu 2) původního programu.
ad 2) volba členů kontrolního výboru
Pan Čapek informoval ZO o tom, ţe po jeho původní nominaci pana Miloslava Šikýře, projevil zájem o
činnost v kontrolním výboru také pan Tomáš Kleinhampl. Vzhledem k tomu, ţe počet členů KV musí být
lichý, nabídl spolupráci tomuto orgánu obce také pan Jan Hegenbarth. ZO poté jednomyslně schválilo
pány Šikýře, Kleinhampla a Hegenbartha členy kontrolního výboru.

Ad 4) územní plán – stav prací
Ing. Bubík informoval ZO o tom, ţe v 10 hodin dopoledne 17.prosince 2007 bylo zahájeno tzv. společné
jednání o návrhu územního plánu obce Doubice podle paragrafu 50 odst.2 zákona č. 183/2006 S. o
územním plánování a stavebním řádu. V této fázi se k návrhu územního plánu vyjadřují dotčené orgány a
sousední obce. Harmonogram dalších kroků je k dispozici na Obecním úřadě.
Ad 5) rozpočet na rok 2008
Pan Schulz informoval ZO o tom, ţe podle návrhu novely zákona č.243/2000 Sb. podle § 4odst 1. písm.
b) aţ f) by obec měla v roce 2008 získat cca 900.000 Kč tzv. sdílených daňových příjmů více, neţ v roce
2007. Při tvorbě rozpočtu však s tím nemohl finanční výbor počítat, neb zákon zatím nenabyl platnosti.
Na návrh finančního výboru schválilo ZO jednomyslně rozpočet na rok 2008 ve znění, které bylo
v zákonné lhůtě vyvěšeno na úřední desce. Případné rozpočtové změny na rok 2008 budou provedeny
tehdy, aţ bude ze zákona jasné, s jakými finančními prostředky můţe obec počítat.
ZO projednalo a schválilo 3. rozpočtovou změnu pro rok 2007, snižující rozpočet v příjmech i
výdajích o 89.500,-Kč. Schváleno všemi hlasy přítomných zastupitelů.
ad 6) došlá pošta a podání občanů
ZO projednalo ţádost společnosti Vodafone o předběţný souhlas s umístěním „základnové stanice“
v prostoru „Májáku“ u lesa. V původním návrhu společnost Vodafone ţádal o svolení k výstavbě 30-35m
stoţáru na obecních pozemcích. V upravené verzi by se tato základna měla přesunout k lesu a výškou
nepřesáhnout profil lesa. Obec vyčká na stanovisko CHKO a poté se k ţádosti společnosti vyjádří.
Pan Schulz podal, vzhledem k tomu, ţe v rozpočtu zbývá na odměny zastupitelstvu 14.000,- Kč návrh na
rozdělení této částky po 1.000,- pro pět zastupitelů , 4.000,- pro místostarostu p. Jemelku a 5.000,- pro
starostu p. Schulze. Po diskusi se ZO rozhodlo ponechat celou částku p. Schulzovi. ZO schvaluje šesti
hlasy finanční dar starostovi obce p. Schulzovi v částce 14.000,- Kč, p. Schulz se zdržel.
ad 6) různé
ZO na návrh p. Jemelky revokuje usnesení č.4 z 3.zasedání ZO ze dne 21.5.2007, kde byla vyřazena
autobusová zastávka z evidence a znovu jí (opravenou) do evidence vrací. ZO schválilo jednomyslně.
ZO projednalo zprávu ing. Mrázové o bezúplatném nabytí pozemků původních parcel BPK 1267/1; 442;
443; 218/1; 847; 848; 849 a 314 z majetku ČR, ve správě Pozemkového fondu a Lesů České republiky.
ZO schválilo bezúplatné nabytí shora uvedených pozemků – všemi hlasy přítomných zastupitelů.
Pan Schulz informoval ZO o tom, ţe po vstupu ČR do tzv. „schengenského prostoru“, coţ znamená
formální zrušení hraničních přechodů mezi státy této dohody, budou v prostoru NP České Švýcarsko
platit přechody stanovené Správou NP ČŠ – v případě katastru obce Doubice tedy stávající turistický

přechod pro pěší a cyklisty v Zadní Doubici a nově zřízený turistický přechod pro pěší při ústí Bílého
potoka do Křinice.

Ad 7) Usnesení z 9. zasedání ZO Doubice, konaného dne 17. prosince 2007
ZO schvaluje program 9. zasedání ZO.
ZO Doubice schvaluje zapisovatelkou jednání slečnu Janu Bošinovou.
ZO schvaluje ověřovatelkami zápisu paní Marcelu Beckelovou a paní Alenu Jašíčkovou.
ZO schvaluje zahájení přípravných prací na dotačním projektu „Horní rybník – obnova“.
ZO schvaluje zahájení přípravných prací na dotačním projektu „Rekonstrukce Velkého rybníka“.
ZO schvaluje členy kontrolního výboru pana Miloslava Šikýře, pana Tomáše Kleinhampla a pana
Jana Hegenbartha.
ZO schvaluje rozpočet na rok 2008.
ZO schvaluje 3. rozpočtovou změnu pro rok 2007.
ZO schvaluje finanční dar 14.000,- Kč p. starostovi Schulzovi.
ZO revokuje usnesení č.4 z 3.zasedání ZO ze dne 21.5.2007.
ZO schvaluje vrácení opravené autobusové zastávky do evidence majetku obce.
ZO schvaluje bezúplatné nabytí pozemků původních parcel BPK 1267/1; 442; 443; 218/1; 847; 848;
849 a 314 z majetku ČR, ve správě Pozemkového fondu a Lesů České republiky.
Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými zastupiteli.

ad 9) Závěr:
-

pan Schulz ukončil zasedání ZO v 18:44
příští zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 21. ledna 2008 od 17:00 v budově OÚ.

Ověřovatelé zápisu:
Alena Jašíčková

Martin Schulz
starosta obce

Marcela Beckelová

V Doubici 21. prosince 2007

Zapsala: Jana Bošinová

