Zápis ze 13. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 19. prosince 2011 v úřadovně obecního úřadu
Přítomní:

dle prezenční listiny přítomno: 6 (84%), paní Beckelová omluvena

Program:
1) zahájení a návrh programu
2) kontrola plnění usnesení ZO
3) rozpočet na rok 2012
4) IV. rozpočtová změna pro rok 2011
5) náměty na obsah webových stránek obecního úřadu
6)došlá pošta a podání občanů
7) různé
8) usnesení
9) závěr
ad 1) Zahájení a návrh programu
Pan Schulz otevřel zasedání ZO v 16:06, a ještě před zahájením jednání požádal přítomné o minutu ticha
k uctění památky zesnulého prezidenta Václava Havla.
Poté přivítal přítomné členy ZO, konstatoval, že se zastupitelstvo obce sešlo i přes omluvenou neúčast
paní Becklové v plném, usnášeníschopném počtu. Navrhl jako zapisovatelku jednání paní Faixovou –
schváleno všemi přítomnými členy ZO.
ZO schválilo ověřovateli zápisu pana Ing. Jana Drozda a pana Jaroslava Navaru – schváleno všemi
přítomnými členy ZO.
Pan Schulz přednesl návrh programu schůze, schválen všemi přítomnými zastupiteli.
ad 2) kontrola plnění usnesení ZO
Usnesení ZO byla průběžně plněna. Finanční výbor se sešel, aby vypracoval IV. rozpočtovou změnu pro
rok 2011 a návrh rozpočet pro rok 2012.
Pan Schulz požádal ZO, aby schválilo v rámci vypracování inventarizace majetku odpis knížek z obecní
knihovny, podle seznamu vypracovaného paní Irenou Čapkovou. Jde o knihy, které v průběhu mnoha let
z těch či oněch důvodů z obecní knihovny zmizely – schváleno všemi přítomnými zastupiteli
Ad 3) Návrh rozpočtu na rok 2012
Pan Molčan informoval ZO o sestavě návrhu rozpočtu na rok 2012. Rozpočet byl vyvěšen na úřední
desce od 2.12.2011. Jde jako vždy o rozpočet vyrovnaný, který počítá na straně příjmů i výdajů s částkou
2.132.000,- Kč.
ZO projednalo schválilo návrh rozpočtu na rok 2012 – všemi hlasy přítomných zastupitelů.
Ad 4) IV. rozpočtová změna pro rok 2011
Pan Molčan rovněž informoval o jednání finančního výboru, které připravilo IV. rozpočtovou změnu pro
rok 2011. Jde o úpravu na straně příjmů a výdajů ve výši 63.000,- Kč.
ZO projednalo a schválilo IV. rozpočtovou změnu pro rok 2011 – všemi hlasy přítomných

Ad 5) náměty na obsah webových stránek obecního úřadu
Pan Molčan přednesl návrh na vylepšení vzhledu i obsahu webových stránek Obecního úřadu (nikoli
Obce Doubice). Jednak by stránky OÚ běžet pod vlastní webovou adresou, za další pak by mělo jít o
zlepšení přehlednosti obecního webu a jeho rozšíření o možnosti určitých interakcí s veřejností. Návrh i
provoz nových stránek OÚ provede a bude zdarma zajišťovat firma pana Molčana. O podobě návrhu
bude veřejnost informována s tím, že bude možné ještě přijít s dalšími návrhy na zlepšení tohoto způsobu
komunikace Obecního úřadu s občany.
Ad 6) došlá pošta a podání občanů
Pan Schulz informoval ZO, že vešel ve styk s panem Davidem Rezkem ohledně dotazů občanů na to, co
se bude (zhruba rok po oné nešťastné události) dít se spáleništěm na místě někdejšího bydliště pana Karla
Rezka staršího. Pan David Rezek tvrdí, že se o odstranění spáleniště dá uvažovat někdy zjara roku 2012.
Pan Molčan informoval ZO o tom, že po jeho návratu z déletrvající služební cesty opět začal popohánět
děčínské úřady ve věci jednání o snížení rychlosti jízdy v obci.
Pan Faix vznesl dotaz po stavu prací na změně Územního plánu. Pan Ing. Drozd, který je v této věci
styčným důstojníkem s odborem regionálního rozvoje Městského úřadu Rumburk (zadavatel změny podle
stavebního zákona) pravil, že podle sdělení v této věci odpovědné úřednice úřadu slečny Šudomové, jsou
„vypořádávány připomínky“ jednotlivých institucí a organizací. Pan Schulz a pan Drozd se počátkem
ledna vydají na odbor regionálního rozvoje, aby se pokusili získat nějaké bližší informace, neb původně
bylo naplánováno, že veřejné projednání návrhu změny ÚP mělo proběhnout někdy v prosinci 2011.
Ad 7) různé
Pan Faix rovněž vznesl žádost o to, zda by bylo možné nějakým způsobem opravit starou výpust
z Velkého rybníka (v rohu u JEF-u). Pan Čapek k tomu podotkl, že v podobně mizerném stavu je též
normální stavidlo. Vzhledem k tomu, že po hrázi – okamžitě jakmile se kvůli ulehčení zimního provozu –
se začnou prohánět všechna auta, včetně těch, která to nutně nepotřebují, dojde nejspíš k opětovnému
uzavření průjezdu přes hráz. Mezitím se obecní úřad pokusí zajistit nějakou opravu zhoršujícího se stavu
hráze.
Ad 8) usnesení
ZO schválilo:
1) Zapisovatelku paní Janu Faixovou – všemi hlasy přítomných zastupitelů
2) ověřovatele zápisu pana Ing. Drozda a pana Navaru – všemi hlasy přítomných zastupitelů
3) program 13. zasedání ZO – všemi hlasy přítomných zastupitelů
4) vyřazení knih z obecní knihovny podle seznamu paní Čapkové – jednomyslně
5) návrh rozpočtu pro rok 2012 v příjmech i výdajích ve výši 2.132.000,- Kč – jednomyslně
6) IV. rozpočtovou změnu na straně příjmů i výdajů o 63.000,- Kč – jednomyslně
7)

Usnesení – jednomyslně

Ad 8) Závěr
- pan Schulz poděkoval všem přítomným za účast i celoroční výbornou práci, popřál přítomným
příjemné svátky a dobrý vkluz do roku 2012 a poté ukončil zasedání ZO v 16:48
- příští zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 23. ledna 2012 od 16:00 v budově OÚ.
Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jan Drozd

Martin Schulz
starosta obce

Jaroslav Navara
V Doubici 28. 12. 2011

Zapsala: Jana Faixová

