Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 30. března 2009 v úřadovně obecního úřadu

Přítomní:

dle prezenční listiny přítomno: 7 (100 %)

Program:
1) zahájení a návrh programu
2) kontrola plnění usnesení ZO
3) situace s odpady - p. Hulán
4) informace o závěrečném auditu hospodaření obce za rok 2008; závěrečný účet
5) vzhled obce; oprava cest SaM, zadání projektové dokumentace
6) došlá pošta a podání občanů
7) různé
8) usnesení
9) závěr
ad 1) Zahájení a návrh programu
Pan Schulz zahájil zasedání ZO v 16:03, přivítal přítomné členy ZO, konstatoval, že se zastupitelstvo
obce sešlo v usnášeníschopném počtu a 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 (pozměněný) návrh programu schůze, schválen všemi přítomnými zastupiteli.
ad 2) kontrola plnění usnesení ZO
Z bodů usnesení minulého ZO zbývá splnit bod „uzavření smlouvy o prodeji části pozemku 1492/1“,
k čemuž dojde po vyměření pozemku.
ad 3) situace s odpady
P. Hulán z firmy Pro-Eko Varnsdorf seznámil zastupitele s nově vzniklou situací v oblasti odvozu
tříděného odpadu. Vzhledem k tomu, že nezájem následných odběratelů odpadu vyvolal skokové zvýšení
cen za jeho zpracování či likvidaci, je firma Pro-EKO Varnsdorf nucena zvýšit i obci smluvní cenu za
odvoz tříděného odpadu. Aby nárůst ceny nebyl příliš vysoký je v zájmu obce nasbírat (i nadále) co
nejvíce tříděného odpadu, neboť stále platí, že za tříděný odpad obec dostává (zpět) finanční příspěvky.
P.Hulán navrhl zřízení několika dalších „sběrných míst“ pro tříděný odpad. Půjde o kontejnery na
barevné i čiré sklo, papír a plasty, které budou umístěny na několika nových místech v obci. Byla zřízena
pracovní skupina, která s p. Hulánem vytipuje místa, na kterých budou kontejnery v nejbližší době
umístěny. P. Hulán v nejbližší době navrhne obci dodatek ke smlouvě, stanovující nové ceny za odvoz
tříděného odpadu, přičemž dohoda s obcí bude mířit k tomu, aby nárůst nákladů obce byl pokud možno
co nejnižší..
Ad 4) informace o závěrečném auditu hospodaření obce za rok 2008; závěrečný účet
Pan Schulz informoval ZO o úspěšném závěrečném auditu hospodaření obce za rok 2008, který proběhl
23. března 2009. Nebyly při něm shledány žádné závady a nedostatky. Závěrečná zpráva byla předložena
zastupitelům. Následně ZO jednomyslně schválilo závěrečný účet obce Doubice za rok 2008.

Ad 5) vzhled obce
Pánové Jemelka a Schulz předložili ZO k úvaze, zda by obec měla (či neměla) pokácet vzrostlé stromy,
které podél cesty na Krásnou Lípu (zhruba v okolí domů pp. Rieggera, Rezka st., Sieberů…) ohrožují
bezpečnost provozu obecně, a osob, pohybujících se po zmíněné silnici pak zcela konkrétně. V minulosti
se už několikrát stalo, že z těchto stromů na silnici spadly poměrně mohutné větve a jen šťastnou shodou
okolností přitom nedošlo k nějaké újmě. Navíc, v místě jsou již vysazeny nové stromky, takže je více
méně otázkou času, kdy bude nutné starší stromy odstranit, aby nebránily mladším v růstu. ZO se
rozhodlo v této problematice vyčkat na odborné stanovisko CHKO Lužické hory.
Pan Schulz informoval ZO, že provedl (další) předběžnou obhlídku místních komunikací se zástupcem
firmy SaM z Varnsdorfu. Firma by byla schopna a ochotna vypracovat pro obec projektovou dokumentaci
s rozpočty na případné (etapové a dotacemi financované) řešení katastrofální podoby místních
komunikací. Po diskusi ZO rozhodlo s objednávkou projektové dokumentace vyčkat, zda se nepodaří
zajistit nějakou cenově výhodnější nabídku na její provedení.

ad 6) došlá pošta a podání občanů
ZO projednalo žádost o prodej pozemku p.č.686/1 o rozloze 1513m2 panu Sikstovi, který by s rodinou
chtěl přesídlit do Doubice a usadit se zde. Pan Siksta s chotí se jednání ZO osobně účastnili. ZO jejich
žádost projednalo a souhlasilo s vyhlášením záměru prodeje.
Dále ZO projednalo žádost pana Dobrovolného o prodej části pozemku p.č.1492/1 o výměře 800 m2,
přiléhající k pozemku, jehož odprodej ZO již odsouhlasilo. Pozemek, o jehož prodej nyní p. Dobrovolný
žádá, bude sloužit jako přístupová cesta a k vedení inženýrských sítí. Vzhledem k tomu, že záměr prodeje
toho pozemku byl již vyvěšen, ZO souhlasilo s prodejem této části – jednomyslně.
Pan Schulz informoval ZO o záměru zřídit v obci stanoviště tzv. CzechPointu, tedy místa, které bude
občanům poskytovat zjednodušený přístup některým centrálním registrům. Zřízení CzechPointu je
dotováno Ministerstvem vnitra a v této (úvodní) části projektu nabízí obcím, které toto stanoviště zřídí
okamžitě, též přístup k tzv. datové schránce, což je jakási verze elektronické pošty pro úřední styk, kterou
by (tak jako tak) obec musela s poměrně značnými náklady k 1. červenci 2009 pořídit. ZO přístup
k projektu schválilo a schválilo též dokument „Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace“, které jsou
součástí žádosti o dotaci na zřízení stanoviště CzechPointu – jednomyslně.
Pan Schulz tlumočil ZO žádost pana Vícha o dodatečný příspěvek na organizaci mezinárodního
cyklistického závodu žen „Tour de Feminin“ ve výši 1.000,-Kč. ZO tuto žádost, s výhradami, týkajícími
se hlavně nevalných zkušeností s platební morálkou účastníků závodu v minulých letech, kteří využívali
možnosti ubytování v obci, schválilo – jednomyslně.
ad 7) různé
ZO projednalo návrh zápisu do kroniky za rok 2008 a doporučilo panu Faixovi zapracovat do zápisu
návrhy jednotlivých podnikatelů v obci a také akcí, pořádaných SPD.
ZO pověřilo místostarostu obce pana Jemelku zastupovat obec při jednání s Pozemkovým fondem ve věci
bezúplatného převodu pozemků p.č. 879/1 a p.č. 1095/1 v k.ú. Doubice – jednomyslně.
Pan Schulz informoval ZO o konání vojensko-historické ukázky „Westfront 1945/2009“, jejíž nultý
ročník úspěšně proběhl v loňském roce, a která v obci proběhne ve dnech 24.-26. dubna 2009.
Ad 8) Usnesení
ZO schválilo:
zapisovatelku sl. Bošinovou – jednomyslně
ověřovatele zápisu paní Beckelovou a pana Ing. Bubíka – schváleno 4 hlasy, paní Beckelová a pan Ing.
Bubík se zdrželi
program - jednomyslně
závěrečný účet obce Doubice za rok 2008 – jednomyslně
vyvěsit záměr o prodeji pozemku č. 686/1 o rozloze 1 513m2 – jednomyslně

„Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace“, které jsou součástí žádosti o dotaci na zřízení stanoviště
CzechPointu – jednomyslně.
Příspěvek na „Tour de Feminin“ ve výši 1.000Kč – jednomyslně
pověření pana místostarosty Břetislava Jemelky zastupovat obec při jednání s PFČR ve věci bezúplatného
převodu pozemků č. 879/1,1095/1 v k.ú. Doubice.

ad 8) Závěr
-

pan Schulz poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání ZO v 18:11.
příští zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 20. dubna 2009 od 16:00 v budově OÚ.

Ověřovatelé zápisu:

Marcela Beckelová

Martin Schulz
starosta obce

Ing. Lešek Bubík
V Doubici 6. dubna 2009

Zapsala: Jana Bošinová

