Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 22. listopadu 2010 v úřadovně obecního úřadu
Přítomní:

dle prezenční listiny přítomno: 7 (100%)

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

zahájení a návrh programu
kontrola plnění usnesení ZO
II. rozpočtová změna pro rok 2010
opravy místních komunikací – závěrečné hodnocení+návrhy dalších projektů
odpadové hospodářství
došlá pošta a podání občanů
různé
usnesení
závěr

ad 1) Zahájení a návrh programu
Pan Schulz zahájil zasedání ZO v 16:05, přivítal přítomné členy ZO, konstatoval, že se zastupitelstvo
obce sešlo v plném a 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 pěti
hlasy, pánové Drozd a Navara se zdrželi.
Pan Schulz přednesl návrh programu schůze – program jednání pak schválen všemi přítomnými
zastupiteli.
ad 2) kontrola plnění usnesení ZO
Standardní usnesení z ustavujícího zasedání ZO nevyplynula. Sešel se finanční výbor, aby připravil II.
rozpočtovou změnu pro rok 2010 (viz bod 3).
ad 3) II. rozpočtová změna pro rok 2010
Pan Schulz předal slovo panu Molčanovi, který jako předseda finančního výboru informoval ZO o návrhu II.
rozpočtové změny (zápis z jednání finančního výboru je na obecním úřadě a na webových stránkách OÚ Doubice
v rubrice „Ekonomika“). ZO projednalo a schválilo II. rozpočtovou změnu pro rok 2010 – všemi hlasy přítomných.

Ad 4) opravy místních komunikací-závěrečná zpráva+návrhy dalších projektů
Pan Schulz informoval ZO o tom, že na odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje
byly odeslány všechny dokumenty, týkající se projektu opravy dvou místních komunikací, které byly
spolufinancovány dotací z POV Ústeckého kraje.
Ve spolupráci se Správou NP České Švýcarsko se začne připravovat úprava „pohraničnické“ boudy
v Zadní Doubici tak, aby tam vznikl informační stánek, propagující jak krásy NP ČŠ, tak i obce Doubice,
jakožto také skvělou a (za minulého režimu) dokonale zničenou minulost někdejší Zadní Doubice.

Ad 5) odpadové hospodaření
ZO projednalo dosavadní spolupráci s firmou EKO Servis Varnsdorf a.s., která pro obec Doubice
zajišťuje odvoz směsného odpadu. Vzhledem k bezproblémové a úspěšné spolupráci pověřilo ZO starostu
Schulze prodloužením smlouvy s touto firmou – schváleno všemi hlasy přítomných.
Ad 6) došlá pošta a podání občanů
ZO rozhodlo nevyhlásit zatím záměr prodeje části pozemku p.č. 321 (přilehlá travní plocha u tzv.
„parkoviště“ pod Penzionem Matyáš), vzhledem k ne zcela přesnému nákresu části pozemku uvažované
k případnému prodeji.
ZO projednalo žádost manželů Rezkových o finanční příspěvek na akci „1 tradiční Doubické Vánoční
trhy“. Vzhledem k tomu, že obec Doubice je spolupořadatelem této akce a doufá v její budoucnost,
uvolnilo ZO částku ve výši 5 000Kč – schváleno všemi hlasy přítomných
Ad 7) různé
Pan Faix (jako host jednání ZO) požádal ZO o příspěvek na zakoupení terénního vozu, neboť podle jeho
názoru (a též názoru mnohých dalších sousedů a návštěvníků obce) začíná být pomalu nemožné dostat se
do Doubice normálním osobním autem, jistě že vzhledem k tragickému stavu všech přístupových
komunikací. ZO po diskusi neposkytlo panu Faixovi požadovaný příspěvek, ale doporučilo mu, aby se (a
s ním všichni další, kteří jsou hrubě nespokojeni se setrvale špatným stavem komunikací ve správě
Ústeckého kraje) obrátil s konkrétní stížností jak přímo na příslušný odbor Krajského úřadu Ústeckého
kraje, tak i na Správu a údržbu silnic v Děčíně či v České Kamenici. Adresy těchto institucí jsou
k dispozici na OÚ Doubice a na webových stránkách OÚ Doubice.
Ad 8) usnesení
zapisovatelku jednání paní Faixovou – schváleno všemi přítomnými členy ZO.
ověřovatele zápisu pana Ing. Jana Drozda a pana Jaroslava Navaru, schváleno pěti hlasy, pánové
Drozd a Navara se zdrželi přítomných.
programu schůze – schválen všemi přítomnými zastupiteli.
2. rozpočtovou změnu roku 2010 o 435 313,78Kč v příjmech i ve výdajích – schválena všemi hlasy
přítomných
prodloužení smlouvy s firmou EKO Servis Varnsdorf, a.s. – schváleno všemi hlasy přítomných
finanční příspěvek manželům Rezkovým na“1 tradiční Vánoční trhy“ pořádané obcí a Starou
hospodou v celkové částce 5 000Kč – všemi hlasy přítomných.
usnesení - všemi hlasy přítomných
Na vědomí:
ZO pověřuje Finanční výbor přípravou návrhu rozpočtu na rok 2011
Ad 9) závěr
-

pan Schulz poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání ZO v 17:22
příští zasedání zastupitelstva obce 20. prosince 2010 od 16:00 v budově OÚ.

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jan Drozd

Martin Schulz
starosta obce

Jaroslav Navara
V Doubici 23. listopadu 2010

Zapsala: Jana Faixová

