Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 24. listopadu 2008 v úřadovně obecního úřadu

Přítomní:

dle prezenční listiny přítomno: 7 (100 %)

Program:
1) Zahájení a návrh programu
2) Kontrola plnění usnesení ZO
3) 2. rozpočtová změna pro rok 2008
4) Územní plán – informace k dokončení ÚP
5) Horní rybník
6) Došlá pošta a podání občanů
7) Různé
8) Usnesení
9) Závěr
ad 1) Zahájení a návrh programu
Pan Schulz zahájil zasedání ZO v 16:05, přivítal přítomné členy ZO a konstatoval, že se zastupitelstvo
obce sešlo v usnášeníschopném počtu. Pan Schulz navrhl jako zapisovatelku jednání slečnu Bošinovou –
schváleno všemi přítomnými členy ZO.
Dále ZO schválilo ověřovateli zápisu paní Marcelu Beckelovou a pana ing. Leška Bubíka, schváleno
čtyřmi hlasy přítomných zastupitelů, paní Beckelová a pan Bubík se zdrželi.
Pan Schulz přednesl návrh na pořadí bodů programu schůze, schváleno všemi přítomnými zastupiteli.
ad 2) Kontrola plnění usnesení ZO
Pan Schulz konstatoval, že úkoly, které minulé ZO uložilo, byly splněny. Jednání s firmu Ing. Zbyněk
Hýzler v otázce uzavření smlouvy o provedení díla „Obnova Horního rybníka“ nepokročila vzhledem
k tomu, že zatím nebyla uzavřena smlouva o dotaci s SFŽP.
ad 3) II. rozpočtová změna pro rok
ZO Doubice prodiskutovalo mechanismus přípravy případných rozpočtových změn a shodlo se na tom, že
materiály pro rozpočtové změny bude před jednáním finančního výboru připravovat účetní obce se
starostou.
ZO schválilo II. rozpočtovou změnu pro rok 2008 o 551 000,- Kč v příjmech i ve výdajích,
celkem na 2 204 100,- Kč- všemi hlasy přítomných zastupitelů.
Ad 4) Územní plán – informace k situaci po dokončení a vyhlášení ÚP obce Doubice
Ing. Bubík informoval ZO, že dorazily čistopisy ÚP Doubice, které jsou uloženy jak na stavebním odboru
Městského úřadu Rumburk, tak na odboru regionálního rozvoje téhož úřadu a na odboru Krajského úřadu
v Ústí nad Labem. Samozřejmě je čistopis k dispozici též na OÚ Doubice.

V nebližších dnech se sejde výbor pro územní plán, stavby a životní prostředí, který připraví návrh na
jakési „směrnice“ dalšího postupu OÚ Doubice při schvalování stavebních projektů, (případného) prodeje
obecních pozemků, a dalších věcí, které z ÚP vyplývají.
Ad 5) Vzhled obce – Horní rybník a Biocentrum Doubice
Pan Schulz informoval ZO o tom, že zatím nedošlo k podpisu smlouvy o dotaci se SFŽP, bez níž se obec
těžko může pustit do financování poměrně náročného projektu. V prvním prosincovém týdnu by mělo
dojít k jednání starosty na SFŽP, kde by se mělo objasnit, proč se uzavření smlouvy zatím neuskutečnilo.
Následně by mělo dojít k jednání s firmou „Ing. Zbyněk Hýzler“ a uzavření smlouvy o dílo.

ad 6) Došlá pošta a podání občanů
Pan Schulz seznámil ZO s žádostí organizačního výboru mezinárodního cyklistického závodu žen „Tour
de Feminin“ o finanční příspěvek na pořádání ročníku 2009. ZO Doubice poskytne pořadatelům
příspěvek ve výši 1.500,- Kč – schváleno všemi přítomnými zastupiteli.
Na žádost pana Stanislava Faixe ZO opět diskutovalo o případu paní Havelkové, resp. o případném
vymáhání sankcí za prodej pozemků, které jsou smluvně zatíženy pokutou za jejich prodej před
stanoveným termínem. ZO dospělo k názoru, že případ zůstává otevřen.
ZO Doubice souhlasí se záměrem úpravy pozemkových poměrů mezi obcí a panem Karlem Rezkem.
Jedná se o cca 200m2 pozemků (cesta a travnatá plocha) č.p. 2070 a č.p. 527/1; forma úpravy (výměna či
prodej a nákup) bude ještě upřesněna. Schváleno všemi hlasy přítomných zastupitelů.
Paní Jašíčková požádala vzhledem k sněhovým podmínkám o uvolnění průjezdu přes hráz pro hosty
hotelu JEF. ZO souhlasí s posunutím zábrany na hrázi tak, aby přes ni mohla projet v kalamitních
situacích osobní auta.
ad 7) Různé
Pan Schulz jmenoval dle zákona č. 563/1991 Sb. inventarizační komisi ve složení: místostarosta Břetislav
Jemelka, Miloslav Čapek a Jana Bošinová, k provedení pravidelné inventarizace majetku obce.
ad 8) Usnesení
ZO schválilo:
Janu Bošinovou jako zapisovatelku zápisu (jednohlasně)
ověřovatele zápisu pana Ing. Bubíka a paní Beckelovou (jednohlasně; pan Bubík a paní Beckelová
se zdrželi hlasování)
program (jednomyslně)
2. rozpočtovou změnu v příjmech i ve výdajích o 551 000,- Kč celkem na částku 2 204 100,- Kč
(jednohlasně)
příspěvek na 22. ročník Tour de Feminin v hodnotě 1 500,- Kč (jednohlasně)
souhlasí s upravením pozemkových poměrů mezi panem Rezkem a obcí Doubice týkajících se
pozemků č.p. 2070 a č.p. 527/1 (jednomyslně)
usnesení (jednomyslně)
ZO bere na vědomí:
pan Ing. Bubík svolá do 12.12.2008 Stavební výbor
pan starosta vydal pokyn k provedení inventarizace ke dni 31.12.2008

ad 9) závěr
-

pan Schulz poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání ZO v 17:45.
příští zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 15. prosince 2008 od 16:00 v budově OÚ.

Ověřovatelé zápisu:
Marcela Beckelová

Břetislav Jemelka
místostarosta obce

Ing. Lešek Bubík
V Doubici 1. prosince 2008

Zapsala: Jana Bošinová

