Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 28. dubna 2008 v úřadovně obecního úřadu

Přítomní:

dle prezenční listiny přítomno: 7 (100 %)

Program:
1) Zahájení a návrh programu
2) Kontrola plnění usnesení ZO
3) Finanční výbor – rozpočtová změna
4) Vzhled obce – plán obnovy, stavební výbor
5) Historický majetek obce
6) Územní plán – informace o stavu prací
7) Došlá pošta a podání občanů
8) Různé
9) Usnesení
10) Závěr

ad 1)
Pan Schulz zahájil zasedání ZO v 17:04, přivítal přítomné členy ZO a hosty. Konstatoval, že
zastupitelstvo obce se sešlo kompletní a v usnášeníschopném stavu.
Pan Schulz navrhl zapisovatelkou jednání slečnu Janu Bošinovou – schváleno všemi přítomnými členy
ZO.
Dále ZO schválilo ověřovateli zápisu pana Karla Rezka a pana Miloslava Čapka. Schváleno pěti
zastupiteli – pan Rezek a pan Čapek se zdrželi.
Pan Schulz přednesl program schůze, který byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.
ad 2) Kontrola plnění usnesení ZO
Pan Schulz konstatoval, že příkazová usnesení ZO byla splněna.
ad 3) Finanční výbor – rozpočtová změna
Paní Jašíčková přednesla zprávu finančního výboru o jednání, na kterém byla projednána první
rozpočtová změna pro rok 2008. Finanční výbor doporučil ZO přijmout rozpočtovou změnu upravující
příjmy a výdaje o 117.200,- Kč. Rozpočet obce se tím navýšil na celkových 1.653.200,- Kč. ZO
rozpočtovou změnu schválilo všemi hlasy přítomných zastupitelů.
Finanční výbor projednal i problematiku zákona o dani z nemovitosti a doporučil starostovi obce
konzultovat otázku tzv. místního koeficientu se starosty okolních obcí.
Ad 4) Vzhled obce – plán obnovy, stavební výbor
Pan Schulz přednesl ZO svou představu, spočívající v tom, že v okamžiku, kdy se obec začne nějak
podstatněji starat o záležitosti, týkající se celkového vzhledu obce, mohlo by to vést i k většímu zájmu

občanů přispět i svým dílem k zlepšení vzhledu obce. Navíc, obec Doubice si letos připomíná 15 let od
nového získání samostatnosti. S přihlédnutím k tomu, že vzhledem k současnému stavu rozpočtového
určení daní obec disponuje poněkud většími finanční prostředky než v minulosti, je proto možné dovolit
si na vzhledu obce trochu zapracovat. Pan Schulz také ZO informoval o tom, že díky slavnému vítězství
obce v soutěži o Skleněnou popelnici za rok 2007 ve sběru tříděného odpadu, obec získala i příslib
vybudování dětské hřiště z recyklovaných materiálů v hodnotě cca 30.000,- Kč. Jest tedy zastupitelům
uvažovat o tom, kam nejlépe toto zařízení pro děti umístit.
Pan Schulz dále informoval ZO o jednáních, která proběhla od minulého jednání ZO ohledně obnovy
zábradlí u Velkého rybníka a také tří autobusových zakázek. Pan ing. Bubík přednesl stanovisko výboru
pro územní plán, stavby a životní prostředí ze dne 14. 4. 2008 (zápis k dispozici na OÚ). Tento výbor
projednal vzhled i technologické postupy změny vzhledu zábradlí a doporučil ZO přijmout
kombinovanou variantu, spojující podklady pro zhotovitele akad. architekta pana Matyáše s návrhy
zhotovitele, pana Faixe.
ZO pověřilo starostu obce uzavřít smlouvu o dílo s panem Faixem na obnovu zábradlí u Velkého rybníka
podle návrhů doporučených výborem pro územní plán, stavby a životní prostředí – schváleno hlasy
všech zastupitelů.
Následně proběhla diskuse o tom, zda zároveň provést opravy nevzhledných autobusových zakázek. Po
konstruktivní výměně názorů ZO dospělo k názoru, že k této opravě rovněž přistoupí.
ZO pověřilo starostu obce uzavřít smlouvu o dílo s panem Faixem na obnovu autobusových zastávek „U
hájovny“, „U továrny“ a „U pošty“ podle návrhů projednaných na zasedání výboru pro územní plán,
stavby a životní prostředí - schváleno všemi hlasy zastupitelů. Pan Faix přislíbil dokončení prací na
obou projektech do 1. července 2008.
Pan Schulz rovněž informoval ZO o zahájení jednání se zástupcem firmy DOKOM FINAL o přípravě
opravy místních komunikací, k němuž došlo již před drahným časem. Na předběžný návrh oprav i
nákladů na ně zatím obec čeká.
Pan Petr Čapek upozornil na skutečnost, objevenou při opravě komína na obecním úřadě. Jde o to, že
polovina střechy je v téměř havarijním stavu. ZO, resp. její výbor pro stavby se bude zabývat návrhy
řešení na svých dalších jednáních.
Zazněl též návrh na přestěhování dřevěných přístěnků z prostoru bývalé skládky uprostřed obce
k obecnímu úřadu. Bude-li to technicky proveditelné, tento přesun nastane.
Ad 5) Historický majetek obce
Pan Jemelka informoval ZO o tom, že obec získala díky úspěšné činnosti paní ing. Mrázové pět pozemků
historického majetku obce. V dubnu 2008 byly na LV č. 225 obce Doubice připsány tyto pozemky: ppč.
158/2, k.ú. Doubice (tzv. Genobanka) o výměře 3.942 m2 ; ppč. 1986/2, k.ú. Doubice (les) o výměře 357
m2; ppč. 879/4, k.ú. Doubice (se smrčky u komunikace) o výměře 270 m2; ppč. 879/5, k.ú. Doubice (TTP)
o výměře 5080 m2 a ppč. 879/6, k.ú. Doubice (TTP) o výměře 479 m2. Celkem bylo na obec převedeno
10.128 m2, t.j. 1,0128 ha.
O první dva pozemky předběžně projevily zájem státní instituce – Lesy ČR a správa NPČŠ. ZO bude
projednávat tyto záležitost „ad hoc“, přijdou-li seriózní nabídky, a to buď formou pronájmu nebo prodeje,
přičemž budou dodrženy všechny náležitosti těchto operací.
Zároveň obec vyhlašuje záměr pronájmu části ppč. 879/6, k.ú. Doubice o výměře 479m2. Schváleno
všemi hlasy zastupitelů.
Pan Schulz vysoce ocenil pečlivou a úspěšnou práci paní ing. Mrázové při získávání historického majetku
obce.

ad 6) Územní plán – informace o stavu prací
Ing. Bubík seznámil ZO s putováním návrhu územního plánu obce po státních orgánech a institucích.
Neustále zůstává naděje, že ke schválení ÚP obce Doubice zastupitelstvem by mohlo, po splnění
zákonných požadavků a po předchozím veřejném projednání, dojít do poloviny roku 2008.

ad 7) Došlá pošta a podání občanů
Pan Schulz informoval přítomné o tom, že v obci zastavuje již nějaký čas pojízdná prodejna. Pro případné
zájemce je k dispozici vždy v úterý, ve čtvrtek a v sobotu – a to ve 13.00 na plácku „U Stejskalů“ a ve
13.15 na plácku u Obecního úřadu.
Pan Schulz informoval ZO o nabídce Ústeckého kraje na bezúplatný převod vysoušečů a odvlhčovačů do
majetku obcí. Jde o přístroje určené původně k pomoci na zmenšení škod po povodních. Obec požádá o
darování některého z nabízených přístrojů.
ad 8) různé
Kontrolní výbor navrhl ZO z důvodů nepotřebnosti a stáří k likvidaci tento majetek: pult – 6 částí, e.č.
O97, regál – 8 částí, e.č. 098; špalek nízký, e.č. 108 a 109; regál kovový e.č. 111 a 112. Schváleno všemi
hlasy zastupitelů.
Pan Pavel Nečásek připomněl, že na funkci kronikáře se pokusil rezignovat již před rokem, a to z toho
důvodu, že ZO upozorňovalo již tehdy, že tuto funkci by měl vykonávat někdo z trvale žijících obyvatel.
Jeho funkce je tedy k dispozici a ZO bude hledat náhradu. Pan Nečásek rovněž upozornil ZO, že potok
směrem od křižovatky na Kyjov zapáchá, a že by bylo zapotřebí zjistit původce tohoto nepříznivého
stavu. Pan Nečásek také připomněl, že dosud nebyl schválen zápis do místní kroniky za rok 2007.
Pan Miloslav Čapek navrhl darovat panu Jaroslavu Ferencovi finanční odměnu za jeho úspěšnou činnost
při organizování sběru tříděného odpadu. ZO se shodlo na odměně ve výši 2.000,- Kč. Schváleno všemi
lasy přítomných zastupitelů.
ad 9) usnesení
ZO schvaluje
Zapisovatelku slečnu Janu Bošinovou - jednomyslně
Ověřovatele zápisu pana Rezka a pana Čapka – pan Rezek a pan Čapek se zdrželi hlasování
Program zastupitelstva - jednomyslně
1. rozpočtovou změnu roku 2008 o 117 200Kč u příjmů i výdajů – jednomyslně
Uzavření smlouvy o dílu s panem Faixem na obnovu zábradlí u rybníka dle podkladů předložených
stavebním výborem do 1. července 2008- jednomyslně
Uzavření smlouvy o dílu s panem Faixem na obnovu autobusových zastávek u Hájovny, Pošty a Továrny
dle podkladů předložených stavebním výborem do 1. července 2008- jednomyslně
Obec Doubice vyhlašuje záměr na pronájem pozemku č.p. 879/6 o výměře 479m2 kat. území Doubice –
jednomyslně
Z důvodu stáří a koroze ZO schvaluje jednomyslně vyřadit z majetku obce pult 6 částí e.č. 097,
regál 8 částí e.č. 098, špalek nízký e.č. 108 a 109, regál kovový č. e. 111 a 112 - jednomyslně
Finanční odměnu panu Jaroslavu Ferencovi ve výši 2 000Kč jednomyslně
Usnesení ZO přijato jednomyslně.
ad 10) závěr
-

pan Schulz ukončil zasedání ZO v 18:37
příští zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 26. května 2008 od 17:00 v budově OÚ.

Ověřovatelé zápisu:
Karel Rezek

Martin Schulz
starosta obce

Miloslav Čapek
V Doubici 5. května 2008

Zapsala: Jana Bošinová

