Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 26. května 2008 v úřadovně obecního úřadu

Přítomní:

dle prezenční listiny přítomno: 5 (71 %), paní Jašíčková, pan Rezek - omluveni

Program:
1) Zahájení, vzpomínka na paní Boţenu Stejskalovou; návrh programu
2) Kontrola plnění usnesení ZO
3) Závěrečný účet pro rok 2007, inventura, audit
4) Vzhled obce – plán obnovy, probíhající práce, stavební výbor
5) Historický majetek obce
6) Územní plán – informace o stavu prací, prodlouţení dotace
7) Došlá pošta a podání občanů
8) Různé
9) Usnesení
10) Závěr

ad 1)
Pan Schulz zahájil zasedání ZO v 17:00, přivítal přítomné členy ZO a hosty. Konstatoval, ţe
zastupitelstvo obce se sešlo kompletní a v usnášeníschopném stavu. Paní Alena Jašíčková a pan Karel
Rezek byli řádně omluveni.
Pan Schulz v úvodu jednání poţádal o vzpomínku na paní Boţenu Stejskalovou, která zesnula 9. května
2008. Pan Schulz připomněl, ţe paní Stejskalová se před patnácti lety ujala nelehkého úkolu starostky
obce Doubice a poţádal přítomné, aby jí věnovali pietní zamyšlení.
Pan Schulz navrhl zapisovatelkou jednání slečnu Janu Bošinovou – schváleno všemi přítomnými členy
ZO.
Dále ZO schválilo ověřovateli zápisu paní Marcelu Beckelovou a pana ing. Leška Bubíka.
Schváleno čtyřmi zastupiteli – paní Beckelová se zdržela.
Pan Schulz přednesl program schůze, který byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.
ad 2) Kontrola plnění usnesení ZO
Pan Schulz konstatoval, ţe všechna příkazová usnesení (uzavření smluv o dílo s p. Faixem; záměr
pronájmu pozemku – zahrada u Černých) ZO byla splněna.
ad 3) Závěrečný účet pro rok 2007, inventura, audit
Pan Jemelka přednesl zprávu inventurní komise ve sloţení p. Miloslav Čapek, p. Břetislav Jemelka a
slečna Jana Bošinová. Konstatoval, ţe komise neshledala ţádné nedostatky, inventura proběhla bez
závad. Rovněţ, ţe audit provedený pověřenými zástupci krajského úřadu 14. dubna 2008 proběhl bez
závad. Následně pan Jemelka přečetl závěrečný účet obce pro rok 2007, který byl vyvěšen v zákonné
lhůtě a bez připomínek schválen všemi přítomnými zastupiteli.

Ad 4) Vzhled obce – plán obnovy, probíhající práce, stavební výbor
Pan Schulz informoval ZO, ţe obec Doubice získala dotaci MŢP na „Obnovu Horního rybníka („U
Altmanů“). V následujících týdnech budou probíhat další kroky, které by měly vyústit v provedení
projektu na podzim roku 2008.
Pan Schulz informoval ZO o probíhající obnově autobusových zastávek, kterou provádí p. Stanislav Faix.
V budoucnu bude obec usilovat o to, aby mohla vlastními prostředky vyčistit a upravit centrum obce (pod
hrází Velkého rybníka) tak, aby bylo moţné tento prostor vyuţívat k příjemnému spočinutí občanů i
návštěvníků.
Ad 5) Historický majetek obce
Obec Doubice poţádala o převedení malého pozemku (cca 56 m2), který je historickým majetkem obce
v prostoru Zadní Doubice. Pozemek by mohl být pouţit k takové směně pozemků s NP ČŠ, aby domek
(pohraniční stráţ), který obec v Zadní Doubici vlastní, stál na pozemku obce.

ad 6) Územní plán – informace o stavu prací
Ing. Bubík seznámil ZO s tím, ţe návrh územního plánu obce Doubice by měl být v současné době
v rukou odboru regionálního rozvoje krajského úřadu v Ústí nad Labem. Jak jiţ řečeno před měsícem,
neustále zůstává naděje, ţe ke schválení ÚP obce Doubice zastupitelstvem by mohlo, po splnění
zákonných poţadavků a po předchozím veřejném projednání, dojít do poloviny roku 2008.
Pan Schulz informoval ZO, ţe přesto poţádal o prodlouţení „krajské“ dotace na tvorbu územního plánu
do 30. 6. 2009. Jde o to, aby se obec různými nezaviněnými zdrţeními o tuto dotaci (zatím je její čerpání
ohraničeno datem 30. 6. 2008) nepřipravila.

ad 7) Došlá pošta a podání občanů
Pan Schulz informoval ZO o tom, ţe pan MUDr. Witanto pomalu končí se svou misí v obci Doubice,
především vzhledem k tomu, ţe od září nastupuje jako lékař v LDN v Krásné Lípě. Do září ještě bude
dojíţdět, obec se pokusí za něj najít případnou náhradu. V té souvislosti předloţila paní Marie Noe ţádost
o pronájem prostor lékařské ordinace v budově úřadu, kde zamýšlí provozovat (citát z ţádosti paní Noe)
„relaxační aroma-masáţe působící hluboko do psychiky klientů“. ZO vyhlásilo záměr pronájmu
zmiňovaných prostor.
Pan Schulz informoval ZO o tom, ţe po letech úsilí byla péčí „Sdruţení pro rozvoj Šluknovska“ konečně
vydána „Vlastivěda Šluknovksého výběţku“. Jde o publikaci, která mapuje různé aspekty historie i
současnosti Šluknovska, včetně poměrně obšírných a zasvěcených pasáţí věnovaných jednotlivým obcím,
Doubici samozřejmě nevyjímaje. Obec Doubice pořídí od SRPŠ 20 výtisků knihy, která bude na obecním
úřadě k prodeji za doporučovaných 270,- Kč.
Pan Jemelka tlumočil zastupitelstvu ţádost paní Andrey Rezkové o příspěvek na pořádání dětského dne,
který se uskuteční v sobotu 7. 6. 2008 na hřišti u Staré hospody. ZO schválilo příspěvek 3.000,- Kč.
Text zápisu do obecní kroniky za rok 2007 projedná příští ZO 30.6. 2008.
ad 8) různé
Pan Petr Čapek pozval přítomné zastupitele a hosty do spodních prostor budovy úřady, aby je seznámil
s plány na přestavbu. Bylo dohodnuto, ţe případné návrhy pana Čapka na podstatnější úpravy projedná
výbor pro územní plán, stavby a ţivotní prostředí poté, co pan Čapek předloţí písemné návrhy.

ZO schválilo:
zapisovatelku slečnu Janu Bošinovou - jednomyslně
ověřovatele zápisu Ing. Bubíka a paní Beckelovou – paní Beckelová se zdrţela hlasování
program – jednomyslně
závěrečný účet pro rok 2007, hospodaření obce, inventuru, likvidační protokoly a audit za rok 2007 bez
výhrad – jednomyslně
vyhlašuje záměr k pronájmu prostoru lékařské ambulance – jednomyslně
příspěvek 3 000Kč na dětský den paní A. Rezkové – jednomyslně
usnesení - jednomyslně
Na vědomí:
Starosta koupí 10 výtisků Vlastivědy Šluknovského výběžku
2.6. schůze stavebního výboru kvůli rekonstrukci obchodu
ad 10) závěr
-

pan Schulz ukončil zasedání ZO v 18:42
příští zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 30. června 2008 od 17:00 v budově OÚ.

Ověřovatelé zápisu:
Marcela Beckelová

Martin Schulz
starosta obce

ing. Lešek Bubík
V Doubici 2. června 2008

Zapsala: Jana Bošinová

