Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 30. června 2008 v úřadovně obecního úřadu

Přítomní:

dle prezenční listiny přítomno: 5 (71 %), paní Jašíčková, paní Beckelová - omluveny

Program:
1) Zahájení, návrh programu
2) Kontrola plnění usnesení ZO
3) Obecně závazné vyhláška č. 1/2008 – daň z nemovitosti
4) Vzhled obce – informace o probíhajících a plánovaných akcích
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 17:05, přivítal přítomné členy ZO a hosty. Konstatoval, že
zastupitelstvo obce se sešlo v usnášeníschopném stavu. Paní Alena Jašíčková a paní Marcela Beckelová
byly řádně omluveny.
Pan Schulz se vzhledem k nepřítomnosti slečny Bošinové navrhl zapisovatelem jednání – schváleno
všemi přítomnými členy ZO.
Dále ZO schválilo ověřovateli zápisu pana Karla Rezka a pana Miloslava Čapka - všemi hlasy
přítomných zastupitelů.
Pan Schulz přednesl program schůze, který byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.
ad 2) Kontrola plnění usnesení ZO
Pan Schulz konstatoval, že úkoly, zadané na minulém jednání ZO byly průběžně plněny. Po dohodě
s jednotlivými členy ZO byla s paní Marií Noe podepsána nájemní smlouva na „ordinaci“, kde chce paní
Noe provozovat relaxační masáže. Stávající lékařské praxe bude zachována.
ad 3) Obecně závazné vyhláška č. 1/2008 – daň z nemovitosti
Pan Schulz seznámil zastupitele se zněním nové obecně závazné vyhlášky o dani z nemovitostí, podle níž
se bude vyměřovat daň od roku 2009. Vzhledem k tomu, že někdejší místní (a nejmenší) koeficient 0,3
byl novým zákonem navýšen na 1 (tedy zvyšuje tento druh daně zhruba třikrát), došlo v nové obecně
závazné vyhlášce pouze ke změně tohoto koeficientu. Koeficient 1,5 – který platil již v minulé obecně
závazné vyhlášce pro některé druhy staveb, zůstává nezměněn. Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 byla
schválena všemi přítomnými zastupiteli.
Ad 4) Vzhled obce – informace o dokončených a plánovaných akcích

Pan Schulz informoval ZO o tom, že pan Stanislav Faix dokončil ve stanoveném termínu opravu
autobusových zastávek a zábradlí u Velkého rybníka.
Dále – 2O. června byly obci panem krajským radním Terberem slavnostně předány houpačka a
informační tabule, které obec Doubice získala jako odměnu za první místo v soutěži ve sběru tříděného
odpadu v kategorii „obce“ za rok 2007. Houpačka a informační tabule jsou – celkem symbolicky –
umístěny v místech, kde se dříve uprostřed obce nacházela veřejná skládka.
Pan Jemelka informoval ZO o dalším postupu jednání a příprav úpravy centra obce (prostor pod hrází
Velkého rybníka). V součinnosti s CHKO Lužické hory by v těch místech měl vzniknout parčík, sloužící
nejen k příjemnému spočinutí občanů a návštěvníků obce, ale též – pomocí informačních tabulí –
k informování veřejnosti o místní fauně i flóře.
Ad 5) Historický majetek obce
Probíhá komunikace s CHKO Labské pískovce ohledně pronájmu historického majetku obce –
genofondu.

ad 6) Územní plán – informace o stavu prací
Ing. Bubík seznámil ZO s tím, že návrh územního plánu obce Doubice je v současné fázi upraven podle
stanoviska Krajského úřadu. V nejbližší době by mělo dojít ke zveřejnění územního plánu, aby se s ním
mohla seznámit veřejnost. Následně, po uplynutí zákonné lhůty, bude svoláno veřejné projednání
územního plánu.
ad 7) Došlá pošta a podání občanů
Mgr. Petr Čapek nereflektuje na varianty úprav pronajatých prostor OÚ tak, jak je projednal stavební
výbor dne 9. 6. 2008.
Pan Schulz informoval ZO o nabídce firmy KOREKT DIPS na tryskovou vysprávku místních
komunikací. Jednání s firmou budou pokračovat.
ad 8) různé
Pan Jemelka informoval ZO o přípravách korekce popisných čísel v obci tak, aby souhlasila se zápisem
v katastru nemovitostí.
Pan Schulz vejde ve styk se Spolkem přátel Doubice ve věci brigádnického dokončení terénních úprav
kolem kolumbária na obecním hřbitově.
ZO schválilo:
zapisovatelem pana Martina Schulze - všemi hlasy přítomných
ověřovatele zápisu pány Rezka a Čapka – všemi hlasy přítomných
program ZO – všemi hlasy přítomných
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o dani z nemovitostí – všemi hlasy přítomných
usnesení – všemi hlasy přítomných
ad 10) závěr
-

pan Schulz poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání ZO v 18:27
příští zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 28. července 2008 od 17:00 v budově OÚ.
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