Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 23. února 2009 v úřadovně obecního úřadu

Přítomní:

dle prezenční listiny přítomno: 6 (86 %), paní Jašíčková omluvena

Program:

1) zahájení a návrh programu
2) informace ředitele Správy NPČŠ ing. Pavla Bendy
3) kontrola plnění usnesení ZO
4) finanční výbor – složení, volba předsedy
5) došlá pošta a podání občanů
6) různé
7) usnesení
8) závěr
ad 1) Zahájení a návrh programu
Pan Schulz zahájil zasedání ZO v 16:02, přivítal přítomné členy ZO, konstatoval, že se zastupitelstvo
obce sešlo v usnášeníschopném počtu (paní Jašíčková omluvena) a navrhl jako zapisovatelku jednání
slečnu Bošinovou – schváleno všemi přítomnými členy ZO.
Dále ZO schválilo ověřovateli zápisu pana Miloslava Čapka a pana Karla Rezka, schváleno čtyřmi
hlasy přítomných zastupitelů, panové Čapek a Rezek se zdrželi.
Pan Schulz přednesl návrh programu schůze, schválen všemi přítomnými zastupiteli.
ad 2) informace ředitele Správy NPČŠ ing. Pavla Bendy
Pan Ing. Benda seznámil zastupitele s dlouhodobým plánem na rozšíření hranice NP České Švýcarsko.
Jednalo by se, po desetiletém fungování NP ČŠ – podle sdělení p. Bendy – jak o odstranění některých
nelogických chyb při stanovení hranic, tak také o připojení některých dalších území, a to i z k.ú. Doubice.
Vzhledem k tomu, že celý plán na rozšíření hranic parku je zatím ve stadiu příprav, zjišťuje v této fázi
projektu p. Ing. Benda předběžná stanoviska jednotlivých zúčastněných subjektů, včetně samospráv
dotčených obcí. Zastupitelům byly předány mapy, které zhruba naznačují základní představu, o jaká
území by se jednalo. Pan Benda požádal zastupitele, aby se nad navrhovanými změnami zamysleli a
pokusili se v dohledné době dojít k nějakému stanovisku. V případě obce Doubice by šlo o některá lesní
území v oblasti pod obcí směrem ke Chřibské. Pan Benda zdůraznil, že celá záležitost je ve stadiu
zjišťování stanovisek, přičemž jde zatím o sdělení představ NP ČŠ, o kterých mohou jednotlivá
zastupitelstva s vedením parku dále jednat.
ad 3) Kontrola plnění usnesení ZO
Pan Schulz konstatoval, že úkoly uložené na 21. zasedání ZO byly splněny – zaslán dopis p. Hlaváčkové
o ukončení sporu a zahájena jednání o pořízení hřbitovní brány.

Ad 4) finanční výbor – složení, volba předsedy

Vzhledem k tomu, že ke dni 15. 12. 2008 rezignovala p. Jašíčková na funkci předsedy finančního výboru,
bylo zapotřebí vyřešit jeho nové personální složení. Po diskusi dospělo ZO k tomu, že rozšíří finanční
výbor o další dva členy – p. Beckelovou a p. Rezka – čtyřmi hlasy, p. Beckelová a p. Rezek se zdrželi.
Novým předsedou finančního výboru byl pak zvolen p. Karel Rezek. – pěti hlasy, p. Rezek se zdržel.
Bylo dohodnuto, že členové finančního výboru budou dostávat pravidelné měsíční přehledy hospodaření
obce, aby bylo možné operativně upravovat rozpočet obce.
Ad 5) došlá pošta a podání občanů
Byla projednána stížnost p. Stanislava Faixe, podle kterého p. Ing. Bubík (jako předseda výboru pro
územní plán, stavby a životní prostředí) přednesl minulému ZO zkreslené výsledky jednání „stavebního“
výboru o stanovení cen pozemků určených k zástavbě. Zároveň si p. Faix stěžoval na to, že p. Bubík
nepředložil materiály k projednání na ZO v termínu, který vyžaduje Jednací řád ZO. P. Bubík namítal, že
výsledky jednání „stavebního“ výboru nezkreslil, a že v zápise z jednání výboru se objevila všechna
navrhovaná stanoviska. Dále p. Bubík uvedl, že na minulém ZO přednesl svůj vlastní návrh, týkající se
stanovení cen stavebních pozemků s tím, že o postupu při prodeji, jakož i o cenách pozemků stejně
rozhoduje zastupitelstvo. Proto nebylo – podle p. Bubíka – nutné, aby návrh předkládal předem. Po
zevrubné výměně názorů mezi p. Faixem a p. Ing. Bubíkem řekl p. Faix, že stížnost považuje za
vyřízenou.
ZO projednalo a schválilo žádost o prodej části pozemku č.p.1492/1 o výměře 2 500m2 za 475 tisíc
korun, tak že 400m2 je prodáno za 400Kč a 2 100m2 za 150Kč. ZO pověřuje starostu obce uzavřením
kupní smlouvy – všemi hlasy přítomných
ZO projednalo a schválilo dokument „Strategický plán rozvoje obce Doubice 2007-2014“ – všemi hlasy
přítomných.

ad 6) Různé
Pan Richard Sieber předložil návrh na opravu věžních hodin. Celá záležitost je o to svízelnější, že
neexistuje dokumentace ke stávajícímu mechanismu a zhotovitel původní verze již bohužel nežije. Obec
se několikrát v minulosti pokusila zajistit opravu hodin, avšak bez valného výsledku. Pan Sieber nyní
provedl příslušná zkoumání a je přesvědčen, že jeho projekt opravy má naději na úspěch. Zastupitelé se
shodli na tom, aby se pan Sieber do opravy pustil. Plánované náklady (elektronika, zálohový zdroj,
materiál, práce) činí cca 15.000,- Kč.
ad 7) Usnesení
ZO schválilo:
1) zapisovatelku zápisu Janu Bošinovou – všemi hlasy přítomných
2) ověřovatele zápisu pana Čapka a pana Rezka – 4hlasy pan Čapek a pan Rezek se zdrželi
3) program – všemi hlasy přítomných
4) předsedu Finančního výboru pana Karla Rezka – 4hlasy pan Rezek a paní Beckelová se
zdrželi hlasování
5) nového člena finančního výboru paní Marcelu Beckelovou – 5 hlasy paní Beckelová se
zdržela hlasování
6) prodej pozemku části č.p. 1492/1 o výměře 2 500m2 za 475 tisíc korun, tak že 400m2 je
prodáno za 400Kč a 2 100m2 za 150Kč. ZO pověřuje starostu uzavřít smlouvu o prodeji výše
zmíněného pozemku – všemi hlasy přítomných
7) strategický rozvojový dokument obce Doubice verze únor 2009 – všemi hlasy přítomných
8) opravu kostelních hodin panem Richardem Siebrem – všemi hlasy přítomných
9) usnesení – všemi hlasy přítomných

ZO bere na vědomí:
pověření starosty k jednání s případnými zájemci o prodej obecních pozemků – trvalá travní
plocha
ad 8) Závěr
-

pan Schulz poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání ZO v 17:43.
příští zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 30. března 2009 od 16:00 v budově OÚ.

Ověřovatelé zápisu:
Miloslav Čapek

Martin Schulz
starosta obce

Karel Rezek
V Doubici 2. března 2009

Zapsala: Jana Bošinová

