Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 25. února 2008 v úřadovně obecního úřadu
Přítomní:

dle prezenční listiny přítomno: 7 (100 %)

Program:

1) Zahájení a návrh programu
2) Územní plán – stav prací
3) Horní rybník - dotace
4) Plán oprav místních komunikací
5) Inventura obecního majetku
6) Došlá pošta a podání občanů
7) Různé
8) Usnesení
9) Závěr

ad 1)
Pan Schulz zahájil zasedání ZO v 17:01, přivítal přítomné členy ZO a hosty. Konstatoval, že
zastupitelstvo obce se sešlo v plném počtu a je usnášeníschopné.
Pan Schulz navrhl zapisovatelkou jednání slečnu Janu Bošinovou – schváleno všemi přítomnými členy
ZO.
Dále ZO schválilo ověřovateli zápisu paní Alenu Jašíčkovou a pana ing. Leška Bubíka - schváleno
pěti zastupiteli, paní Jašíčková a pan Bubík se zdrželi.
Pan Schulz přednesl program schůze, s tím, že bod 5 bude vynechán proto, že inventuru obecního
majetku schválí ZO současně se závěrečným účtem za rok 2007.
Program ZO byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.
ad 2) Územní plán – stav prací
Ing. Bubík informoval o tom, že do návrhu ÚP Doubice je nyní nutné zapracovat několik připomínek
v textové části, které v rámci připomínek dotčených orgánů navrhuje CHKO Lužické hory. V současné
době by plán měl – v průběhu 2-3 týdnů odejít na Krajský úřad.
Pan Faix se otázal, proč trvá projednávání plánu tak dlouho, když už v létě 2007 se tvrdilo, že plán bude
hotov do konce roku, případně do února 2008. Zároveň kritizoval skutečnost, že se častěji neschází výbor
pro územní plán, stavby a životní prostředí, jehož je členem. Pan Bubík vysvětlil, že územní plán je
v gesci odboru regionálního rozvoje, který je podle nově platného stavebního zákona zadavatelem
zhotovení ÚP. Obec předala svůj návrh územního plánu zadavateli a nyní probíhá řízení podle
příslušných paragrafů, do něhož obec zasahovat nemůže až do té doby, než se návrh plánu vrátí do obce
k závěrečnému projednání. Pan Faix namítal, že nyní pan Bubík oznámil, že je nutné do plánu cosi nově
zapsat. Pan Schulz se snažil vysvětlit, že v samotném plánu nedochází k žádným změnám, jde pouze o
úpravu textové části tak, aby vyhovovala parametrům požadovaným CHKO Lužické hory. Pan Faix ještě
namítal, že obci skončila dotace na územní plán – pan Schulz vysvětlil, že tato dotace byla krajským
úřadem prodloužena do poloviny roku 2008. Pan Faix dále naléhal, aby se výbor pro územní plán, stavby
a životní prostředí scházel pravidelně. Pan Schulz k tomu připomněl, že podle zákona se výbor schází dle
potřeby, a § 118 zákona o obcích neurčuje výslovně, že k tomu má docházet v nějakém přesně
stanoveném termínu.

Pan Faix si ještě stěžoval, že v územním plánu dochází ke změnám, o nichž prý, kromě starosty a pana
Rezka nikdo neví. Pan Bubík opět vysvětlil, že k žádným změnám v územním plánu, a to od návrhu,
schváleného ZO v létě 2007 nedošlo a všechny řeči o nových změnách v plánu jsou liché.
Pan Bubík navrhl, aby se výbor pro územní plán, stavby a životní prostředí sešel v nejbližší době.
ad 3) Obnova Horního rybníka
Pan Schulz informoval ZO, že byly Ministerstvem životního prostředí přijaty podklady pro žádost o
dotaci na obnovu Horního rybníka. Nyní nezbývá, než doufat, že žádost bude kladně vyřízena.
Pan Schulz rovněž informoval ZO o případných dalších dotacích, o nichž je ale možné uvažovat až poté,
kdy budou připraveny nejnutnější podklady. Jako například, viz – bod 4:

Ad 4) Plán oprav místních komunikací
Pan Schulz informoval ZO, že v úterý 26. února proběhne prohlídka místních komunikací se zástupcem
firmy Dokom Final z Děčína panem Brettschneiderem. Na základě této prohlídky dostane obec přehledný
návrh postupů pro opravu místních komunikací, včetně finančních požadavků. ZO by poté mělo určit
v jakém pořadí a v jakém rozsahu by opravy měly proběhnout.
Ad 5) odložen

ad 6) došlá pošta a podání občanů
Paní Stejskalová upozornila, že často praskají žárovky místního osvětlení u Randáčků a Sakalošů. Pan
Schulz řekl, že v pondělí 3. března přijede na pravidelnou kontrolu pan Krajcingr, který prověří, jde-li
skutečně o vadné žárovky či o jinou závadu v elektrickém vedení.
Paní Stejskalová rovněž požádala, zda by zastupitelstvo napravilo zápis do kroniky (za rok 2005) z roku
2006, který – podle jejího názoru – neobjektivně zachycuje důvody jejího odvolání z funkce starostky
v roce 2005. Pan Schulz připomněl, že zápis do kroniky schvaluje zastupitelstvo obce. Dobový zápis do
kroniky schválilo tehdejší zastupitelstvo a je za něj též odpovědné.
Pan Schulz navrhl, aby na příští zasedání ZO byl pozván kronikář obce p. Nečásek, a aby ZO projednalo,
jakým způsobem je (a bude) kronika obce vedena, a jak bude vypadat zápis za rok 2007.
Pan Schulz informoval ZO o žádosti p. Petra Čapka, který projevil zájem o pronájem nebytových prostor
v budově obecního úřadu Doubice. Jeho záměrem je vybudovat v prostorách Informační středisko a
drobné občerstvení. Pan Schulz připomněl, že zatím žádná jiná nabídka na pronájem nebytových prostor
nepřišla.
ZO pověřilo pana Schulze, aby vstoupil v jednání s panem Čapkem.
ad 7)
Pan Schulz informoval ZO, že by obec měla mít svého tzv. požárního preventivu. Paní Stejskalová
připomněla, že tuto činnost by měli, na základě smlouvy s obcí Rybniště, vykonávat členové sboru
dobrovolných hasičů z Rybniště.
ad 8)

Usnesení z 11. zasedání ZO Doubice, konaného dne 25. února 2008

1. ZO schvaluje ověřovatele zápisu pana Ing. Bubíka a paní Jašíčkovou, zapisovatelku
jednání slečnu Janu Bošinovou. Pan Rezek a paní Jašíčková se zdrželi hlasování.
1) ZO schvaluje program zasedání ZO.
2) ZO schvaluje jednomyslně usnesení ZO.
Na vědomí:
ZO pověřuje starostu zahájením jednání s panem Petrem Čapkem o pronájmu nebytových prostor
v budově.
ZO pověřuje starostu obce zahájením jednání s Ing. Nečáskem o vedení obecní kroniky
ad 9) závěr
-

pan Schulz ukončil zasedání ZO v 18:19
příští zasedání zastupitelstva obce bude v úterý 25. března 2008 od 17:00 v budově OÚ.

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Lešek Bubík

Martin Schulz
starosta obce

Alena Jašíčková
V Doubici 3. března 2008

Zapsala: Jana Bošinová

