
Zápis z 24. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
 

konaného dne 20. dubna 2009 v úřadovně obecního úřadu

Přítomní: dle prezenční listiny přítomno: 6 (86%), p. Jemelka omluven

Program:
1) zahájení a návrh programu
2) kontrola plnění usnesení ZO
3) 1. rozpočtová změna pro rok 2009
4) vzhled obce – kácení stromů; oprava místních komunikací; odpady
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 (pan Jemelka omluven) a navrhl jako zapisovatelku jednání slečnu 
Bošinovou – schváleno všemi přítomnými členy ZO. 
Dále ZO schválilo ověřovateli zápisu paní Alenu Jašíčkovou a pana Karla Rezka, schváleno čtyřmi 
hlasy přítomných zastupitelů, paní Jašíčková a pan Rezek se zdrželi.
Pan Schulz přednesl návrh programu schůze, schválen všemi přítomnými zastupiteli.

ad 2) kontrola plnění usnesení ZO

Usnesení ZO byla průběžně plněna.

Ad 3) 1. rozpočtová změna pro rok 2009

Pan Rezek seznámil ZO s výsledky jednání finančního výboru, na kterém byl projednán návrh na 1. 
rozpočtovou změnu pro rok 2009. Jde o 62 400Kč v příjmech i ve výdajích ZO schválilo 1. rozpočtovou 
změnu pro rok 2009 – všemi hlasy přítomných.

Ad 4) vzhled obce

Pan Schulz informoval ZO o místním šetření, kterého se zúčastnil ing. Knobloch (CHKO Lužické hory), 
místostarosta p. Jemelka a starost p. Schulz. Šlo o zjištění skutečné situace se starými stromy podél silnice 
na Krásnou Lípu, v úseku od zatáčky nad obecním úřadem až po hranice obce, z nichž některé jsou 
potenciálním nebezpečím a hrozí pádem na silnici (v lepším případě „pouze“ pádem větví). Ing. 
Knobloch vypracuje pro obec odborné stanovisko, z něhož vyplyne návrh na další kroky.

Co se týče případných nabídek na opravu místních komunikací, je ZO stále v naději, že na obecní úřad 
dorazí rozpočty opravy slíbené firmou DOKOM FINAL.

Jednání ZO o problematice odpadů se zúčastnila paní ing. Mrázová, která byla požádána p. Schulzem o 
spolupráci v této oblasti vzhledem k tomu, že dlouhá léta vedla agendu odpadového hospodářství města 
Jiříkova. ZO projednalo návrhy jak ing. Mrázové a ing. Hulána – pověřilo starostu, aby sjednal odvoz 



tříděného odpadu pouze s firmou Pro Eko Varnsdorf a směsného odpadu s firmou EKO Servis Varnsdorf. 
V obci budou na zkoušku zřízena další sběrná „hnízda“ - jejich počet se bude řídit podle toho, kolik na 
obec vyjde bezplatně zapůjčených kontejnerů od firmy EKO COM. V obci bude nadále fungovat sběr 
tříděného odpadu občany do pytlů, kontejnery jen rozšíří nabídku, jak a kam se barevného i bílého skla, 
plastů a papíru zbavit. Poplatky občanů se nemění.

ZO projednalo a schválilo návrh na pořízení brány ke hřbitovu – podle návrhu projektu od p. Faixe.

Ad 5)  došlá pošta a podání občanů.

ZO schválilo žádost p. Dobrovolného o dokoupení části pozemku 1492/1 (trvalý travní porost) o výměře 
173m2  – schváleno všemi přítomnými.

ZO schválilo žádost p. Siksty o prodej pozemku 686/1 (trvalý travní porost) o výměře 1513m2 – 
schváleno všemi přítomnými.

ZO projednalo žádost pánů Pospíšila ml. a Michovského o prodej pozemků 928/2 a 793  a pověřilo 
starostu, aby s nimi vstoupil v jednání.

ad 6) Různé

Pan Schulz informoval ZO o nutné modernizaci kamerového zabezpečovacího systému jak na OÚ, tak 
také nově na hřbitově, v souvislosti s pořízením nové brány. ZO schválilo nabídku firmy KOZÁK, která 
již v minulosti provedla zabezpečení Obecního úřadu, na provedení nutných oprav a úprav – schváleno 
všemi přítomnými.

ad 7) usnesení
 ZO schválilo:
- zapisovatelku sl. Janu Bošinovou – všemi hlasy přítomných
- ověřovatele zápisu paní Alenu Jašíčkovou a pana Karla Rezka - schváleno čtyřmi hlasy přítomných  
zastupitelů, paní Jašíčková a pan Rezek se zdrželi
program – všemi hlasy přítomných
1. rozpočtovou změnu, která se v příjmech i ve výdajích navýšila o 62 400Kč – všemi hlasy přítomných 
žádost p. Dobrovolného o dokoupení části pozemku 1492/1 (trvalý travní porost) o výměře 173m2  – 
schváleno všemi přítomnými.
žádost p. Siksty o prodej pozemku 686/1 (trvalý travní porost) o výměře 1513m2 – schváleno všemi 
přítomnými.
návrh na pořízení brány ke hřbitovu – podle návrhu projektu od p. Faixe – všemi hlasy přítomných
modernizaci zabezpečovacího kamerového systému do hodnoty 80tisíc Kč od firmy Kozák – všemi hlasy 
přítomných
Usnesení – všemi hlasy přítomných

ZO bere na vědomí:
pověření starostu, aby sjednal odvoz tříděného odpadu pouze s firmou Pro Eko Varnsdorf a směsného 
odpadu s firmou EKO Servis Varnsdorf
pověření starosty k jednání s firmou Dokom Final
pověření starosty k jednání s panem Pospíšilem a panem Michovským

Ad 8) závěr

- pan Schulz poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání ZO v 17:44.
- příští zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 25. května 2009 od 16:00 v budově OÚ.

 



Ověřovatelé zápisu:

Alena Jašíčková                         Martin Schulz
                        starosta obce

Karel Rezek

V Doubici 27. dubna 2009             Zapsala: Jana Bošinová


