Zápis ze 22. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 15. října 2012 v úřadovně obecního úřadu
Přítomní:

dle prezenční listiny přítomno: 7(100%)

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

Zahájení a návrh programu
Kontrola plnění usnesení ZO
Stav prací na I. změně ÚP Doubice
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 plném a usnášeníschopném počtu. Navrhl jako zapisovatelku paní Faixovou –
schváleno všemi přítomnými členy ZO.
ZO schválilo ověřovateli zápisu paní Marcelu Beckelovou a pana Miloslava 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 Čapek předložil ZO seznam pozemků, které ZO schválilo
k prodeji, ale jejichž prodej nebyl ještě realizován. Pan Schulz informoval ZO o možnostech zajištění
monitorování dodržování předepsané rychlosti při průjezdu obcí.
Ad 3) stav prací na I. změně ÚP Doubice
Ing. Drozd informoval ZO o stavu prací na I. Změně ÚP Doubice. V podstatě je dokončen návrh, který
bude nyní předložen zadavateli (Odbor regionálního rozvoje a investic Městského úřadu Rumburk).
Následovat bude další kolo připomínkování ze strany dotčených orgánů a institucí. Někdy v průběhu
zimy 2012/2013 by mělo přijít na řadu veřejné projednání.
Ad 4) vzhled obce
Pan Schulz informoval ZO o zahájení „záchranných“ prací na mostku k penzionu „U Matyáše“. Jde o to,
že z mostku odpadl kus betonu do koryta potoka a víry, které okolo něj vznikají při vyšším průtoku,
podemílají stěny koryta až pod vozovku. Vzhledem k tomu, že mostek je obecní, jdou za obcí i náklady
za opravu podemletého břehu. Práce provádí táž firma, která „zachraňovala“ padající stráň nad domem
č.p. 198.
Pan Faix (host) vzneslo dotaz ohledně hromad zeminy a suti v prostoru před Penzionem Hubertus, které
podle jeho názoru hyzdí vzhled obce. Dostalo se mu vysvětlení v tom smyslu, že zemina i suť jsou
využívány při stále probíhajících pracích na úpravě vzhledu středu obce. Konkrétně jsou používány jako
podklad cestičky vedoucí od Penzionu Hubertus dolů. Jde též o to, že vzhledem ke snahám o co nejmenší
finanční náročnost úprav středu obce, jsou takto využívány materiály, k nimž obec přijde zdarma. Panu
Faixovi se dostalo ujištění, že hromady rozhodně zmizí.

Ad 5) došlá pošta a podání občanů
ZO projednalo žádost paní V. o odkoupení pozemku č. 479 a shodlo se, že je ještě zapotřebí provést
místní ohledání situace, aby prodejem nedošlo k omezení průchodu mezi chalupami.
ZO projednalo žádost manželů R. o odprodej pozemku p.č. 2147 (ostatní komunikace). ZO, jak známo,
obecní komunikace neprodává, proto nabídne tento pozemek k pronájmu.
Pan Schulz informoval ZO o průběhu zkušební sezóny Informačního bodu Zadní Doubice. Stručně
řečeno, provoz se jeví jako ziskový a bezproblémový. Proto vstoupí pan Schulz v jednání se Správou
NPČŠ o další prodloužení smlouvy o spolupráci na tomto projektu.
ZO projednalo žádost Spolku přátel Doubice o finanční příspěvek na vytvoření muzejní místnosti
v prostorách „Doubické hospody“. Vznik muzejní místnosti je chvályhodný nápad, avšak vzhledem
k tomu, že SPD žádá o nejméně 20.000,- Kč, by ZO potřebovalo mít k dispozici při rozhodování: nějaké
scénáře vznikající expozice; plány na její provoz; informaci o tom, kdo bude expozici provozovat
(financovat osvětlení, topení, apod.); zda bude expozice v obou opravovaných místnostech; a dále nějaké
záruky, že expozice bude také pravidelně fungovat a jak dlouho (smluvní zajištění existence muzejní
místnosti). Zkrátka: nějakou standardní projektovou dokumentaci.
Pan Schulz informoval ZO o tom, že obdržel od pana Ing. Beláčka ohodnocení sloupů, které by obec
měla odkoupit od firmy ČEZ kvůli zachování veřejného osvětlení od hotelu JEF ke křižovatce u fary
v rámci plánované překládky el. vedení pod zem.
Ad 6) různé
Pan Faix vznesl dotaz ohledně stavu plánů na opravu hráze. Vše je dosud v rukou pana Ing. Hýzlera,
který připravuje několik variant řešení havarijního stavu a v nejbližší době je předloží.
Ad 7) usnesení
ZO schválilo:
1) zapisovatelkou paní Janu Faixovou – všemi hlasy přítomných zastupitelů
2) ověřovatele zápisu pány paní Marcelu Beckelovou a pana Miloslava Čapka – 6 hlasy přítomných
zastupitelů, paní Beckelová se zdržela
3) návrh programu schůze - všemi hlasy přítomných zastupitelů
4) Usnesení – všemi hlasy přítomných zastupitelů
ZO pověřilo:
Finanční výbor ZO přípravou III. rozpočtové změny pro rok 2012
Ad 8) závěr
-

příští zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 19. listopadu 2012 od 16:00 v budově OÚ.

-

pan Schulz poděkoval všem přítomným za účast a poté ukončil zasedání ZO v 17:25

Ověřovatelé zápisu:

Marcela Beckelová

Miloslav Čapek

Martin Schulz
starosta obce

V Doubici 22. 10. 2012

Zapsala: Jana Faixová

