Zápis ze 20. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 2. července 2012 v úřadovně obecního úřadu
Přítomní:

dle prezenční listiny přítomno: 6 (84%), pan Molčan omluven

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

Zahájení a návrh programu
Kontrola plnění usnesení ZO
Změna ÚP – usnesení o pořízení Změny č. 2
Daně – připravovaná změna RUD a dopady na obec
Vzhled obce
Došlá pošta a podání občanů
Různé
Usnesení
Závěr

ad 1) Zahájení a návrh programu
Pan Schulz otevřel zasedání ZO v 16:06, přivítal přítomné členy ZO a hosty; konstatoval, že se
zastupitelstvo obce sešlo v usnášeníschopném počtu. Navrhl jako zapisovatelku paní Faixovou –
schváleno všemi přítomnými členy ZO.
ZO schválilo ověřovateli zápisu paní M. Beckelovou a pana M. Čapka – schváleno všemi
přítomnými členy ZO.
Pan Schulz přednesl návrh programu schůze- schválen jednomyslně.
ad 2) kontrola plnění usnesení ZO
Nebyla žádná usnesení ZO k plnění. Pan Schulz informoval ZO, že uzavřel dvě smlouvy: o prodloužení
pronájmu obecního bytu a smlouvu se zhotovitelem změny č. 1 ÚP Doubice.
Ad 3) Změna ÚP – usnesení o pořízení změny č. 2
Zastupitelstvo obce Doubice
a) Rozhodlo o pořízení Změny č. 2 územního plánu obce Doubice v souladu se zákonem č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, dle § 6 odst. (5)
písm. a) a dle § 44 schvaluje žádost obce o pořízení Změny č. 2 územního plánu dle § 6 odst. (6)
písm. b) – pořizovatelem Městský úřad Rumburk, úřad územního plánování.
b) Rozhodlo, že určeným zástupcem obce Doubice při pořízení Změny č. 2 územního plánu bude pan
Ing. Jan Drozd
– jednomyslně
Ad 4) Daně – připravovaná změna RUD a dopady na obec; akce starostů Šluknovska
Pan Schulz informoval ZO o tom, že podle dosavadního průběhu projednávání zákona o Rozpočtovém
určení daní (dále RUD) to vypadá s rozpočtem obce Doubice velice bledě. Na rozdíl od předchozích let,
kdy byla v RUD zahrnuta jistá kompenzace pro malé obce s velkým katastrálním územím, tato „výhoda“
nyní zmizí. Pro Obec Doubice to znamená snížení „státního příspěvku“ o cca 550.000,- Kč, čili o zhruba
třetinu proti minulým rokům. Pan Schulz se obrátil dopisem o pomoc v této věci na pana poslance
Jaroslava Foldynu, který ho obratem informoval o tom, že poslanci tento problém znají a budou se snažit
do konečného znění zákona prosadit jiný druh kompenzace pro malé obce s velkým katastrálním územím.
Zda to ale bude mít nějaký dopad na konečnou „podobu“ výše státního příspěvku pro Obec Doubice není

zatím jasné. ZO proto připravuje případné zvýšení místního koeficientu daně z nemovitostí, počínaje
rokem 2013. Tato daň je společně s rekreačními a lázeňskými poplatky opravdu přímým příjmem obce –
čili peníze, které majitelé nemovitostí zaplatí, jdou přímo do pokladny obce. Pro informaci: Obec
Doubice, která má v širokém okolí nejnižší možný místní koeficient daně z nemovitostí, získala v roce
2011 na těchto daních 280.365,- Kč. Přesnou sumu, kterou by Obec Doubice mohla zvýšením místního
koeficientu získat, není podle FÚ Rumburk možné seriózně odhadnout, neboť řada majitelů nemovitostí
podává svá daňová přiznání v místech svých trvalých pobytů a odtud teprve tyto peníze nějak putují a
putují, až doputují do Doubice (do Doubic). I kdyby nakrásně při zvýšení místního koeficientu o jeden
stupeň byla vybraná částka dvojnásobná, stále to plně nenahradí výpadek, který Doubici (-ím) hrozí při
schválení současného návrhu RUD, řekl starosta Schulz.
Pan Schulz také informoval ZO o připravované akci starostů obcí sdružených v SPRŠ – jde o pokojné
setkání s občany, na kterém chtějí představitelé místních samospráv Šluknovska upozornit na to, co vláda
udělala či neudělala pro zlepšení situace, která vedla zhruba před rokem k tzv. „šluknovským
nepokojům“. Setkání proběhne 19. července od 16 hodin v Zámeckém parku ve Šluknově.
ZO pověřilo Finanční výbor přípravou II. rozpočtové změny pro rok 2012.
Ad 5) Vzhled obce
Pan Jemelka informoval ZO o pomalu, leč přesto pokračujících úpravách centra obce. V současné době,
pokud to umožní vyšší moc – v tomto případě míněno počasí – bude obnovena místní komunikace mezi
penzionem Hubertus a spodní částí tzv. „Biocentra“, čímž bude dokončena „Doubická pěší komunikační
síť“, propojující důležitá doubická centra (Doubická hospoda, Stará hospoda, penzion Hubertus, hotel
JEF).
Pan Schulz informoval ZO o tom, že Obec Doubice dostala pozvání na vyhlášení výsledků soutěže o
„Skleněnou popelnici“ – tedy o krajské klání v třídění odpadu. Znamená to, že opět máme naději (v
případě vítězství) na finanční příspěvek na rozšíření našeho dětského hřiště.
Ad 6) došlá pošta a podání občanů
Pan Faix (host) upozornil na hromady odpadu, které se objevily před penzionem Hubertus. Dostalo se mu
informace, že tento materiál, pocházející z předchozích oprav místních komunikací a také odtěžený při
sanačních pracích ze skály nad domkem paní Nacházelové, bude použit právě na vybudování shora
zmíněné cestičky.
Ad 7) různé
ZO schválilo zvýšení odměny místostarostovi Břetislavu Jemelkovi (příplatek za počet obyvatel)
v souladu s §72 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného
člena zastupitelstva obce v celkové výši 9 612Kč měsíčně – schváleno 6 hlasy, pan Jemelka se zdržel.
Ad 8) usnesení
ZO schválilo:
1) zapisovatelkou paní Janu Faixovou – všemi hlasy přítomných zastupitelů
2) ověřovatele zápisu paní Marcelu Beckelovou a pana Miloslava Čapka – všemi hlasy přítomných
zastupitelů
3) program 20. zasedání ZO – všemi hlasy přítomných zastupitelů
4)
a) Rozhodlo o pořízení Změny č. 2 územního plánu obce Doubice v souladu se zákonem č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, dle § 6 odst. (5)
písm. a) a dle § 44 schvaluje žádost obce o pořízení Změny č. 2 územního plánu dle § 6 odst. (6)
písm. b) – pořizovatelem Městský úřad Rumburk, úřad územního plánování.

b) Rozhodlo, že určeným zástupcem obce Doubice při pořízení Změny č. 2 územního plánu bude pan
Ing. Jan Drozd – všemi hlasy přítomných zastupitelů
5) Zvýšení odměny místostarostovi Břetislavu Jemelkovi (příplatek za počet obyvatel) v souladu s
§72 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce v celkové výši 9 612Kč měsíčně – schváleno 6 hlasy, pan Jemelka se zdržel.
6) Usnesení – všemi hlasy přítomních zastupitelů
ZO pověřilo Finanční výbor přípravou rozpočtové změny č. 2
Ad 9) závěr
- příští zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 3. září 2012 od 16:00 v budově OÚ.
-

pan Schulz poděkoval všem přítomným za účast a poté ukončil zasedání ZO v 17:09

Ověřovatelé zápisu:

Marcela Beckelová

Martin Schulz
starosta obce

Miloslav Čapek
V Doubici 11. 7. 2012

Zapsala: Jana Faixová

