Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 20. prosince 2010 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
návrh na zvelebení objektu v Zadní Doubici
dotace na opravu místních komunikací
došlá pošta a podání občanů
různé
usnesení
závěr

ad 1) Zahájení a návrh programu
Pan Schulz zahájil zasedání ZO v 16:06, přivítal přítomné členy ZO, konstatoval, že se zastupitelstvo
obce sešlo v plném a usnášeníschopném počtu.
Navrhl jako zapisovatelku jednání paní Faixovou – schváleno všemi přítomnými členy ZO.
ZO schválilo ověřovateli zápisu paní Marcelu Beckelovou a pana Miloslava Čapka – schváleno
všemi zastupiteli.
Pan Schulz přednesl návrh programu schůze se dvěma změnami: jako bod č. 2 navrhl projednání III.
rozpočtové změny pro rok 2010, jako bod č. 3 projednání návrhu rozpočtu na rok 2011. Ostatní
body zůstanou zachovány, jen se posunou.
– doplněný program jednání pak schválen všemi přítomnými zastupiteli.
ad 2) kontrola plnění usnesení ZO
Pan Schulz informoval ZO o podepsání smlouvy na odvoz odpadu s firmou EKO Servis Varnsdorf, a.s.
ad 3) III. rozpočtová změna pro rok 2010
Pan Schulz předal slovo panu Molčanovi, který jako předseda finančního výboru informoval ZO o návrhu
III. rozpočtové změny (zápis z jednání finančního výboru je na obecním úřadě a na webových stránkách
OÚ Doubice v rubrice „Ekonomika“). ZO projednalo a schválilo III. rozpočtovou změnu pro rok 2010 o
50.399,- Kč na straně příjmů i výdajů na celkových 3.507.742,78 Kč – všemi hlasy přítomných.
Ad 4) návrh rozpočtu na rok 2011
Poté pan Molčan pokračoval v informování o sestavení rozpočtu na rok 2011. Bude jako obvykle
vyrovnaný, v celkovém objemu na straně příjmů i výdajů – 2.422.000,- Kč. Návrh rozpočtu byl vyvěšen
na úřední desce dne 3.12.2010. Podrobnosti o skladbě rozpočtu poskytne zájemcům účetní obce paní
Faixová a jsou též k nahlédnutí na webových stránkách úřadu v rubrice „Ekonomika“. ZO Doubice
schválilo návrh rozpočtu na rok 2011 – všemi hlasy přítomných.

Ad 5) návrh na zvelebení objektu v Zadní Doubici
Pan Schulz připomněl přítomným již dříve zveřejněný návrh na jisté zvelebení objektu bývalé „celniční
boudy“ v Zadní Doubici. Ve spolupráci se Správou NP České Švýcarsko se začne připravovat proměna
„pohraničnické“ boudy v Zadní Doubici tak, aby tam vznikl informační stánek, propagující jak krásy NP
ČŠ, tak i obce Doubice, jakožto také skvělou a (za minulého režimu) dokonale zničenou minulost
někdejší Zadní Doubice. Pan Schulz vyslovil pochvalu Ing. Drozdovi za pečlivou přípravu projektu, jehož
podrobnosti poté představil přítomným právě Ing. Drozd. Citát z presentace: „Základním cílem záměru
Obce Doubice je zřídit v tomto přístřešku informační bod pro návštěvníky Národního parku České
Švýcarsko a tím zatraktivnit lokalitu Zadní Doubice v rámci podpory návštěvnosti regionu (severní část
NP ČŠ – Doubice, Kyjov, Krásná Lípa). V tomto informačním bodě budou podávány turistické informace
a osvětové informace ochrany přírody. Dalším cílem je (v pozdější fázi) vybudování naučné stezky o
zaniklé osadě Zadní Doubice se zpřístupněním vybraných torz základů někdejších objektů. V plánu je též
zřízení vyhlídkových jízd koňskými povozy na trase Kyjov – Zadní Doubice po vyhrazené hipostezce, a
v neposlední řadě též prodej drobného občerstvení, upomínkových předmětů a dalšího drobného zboží
v objektu informačního bodu.“
ZO projednalo a schválilo záměr opravy „celniční boudy“ a schválilo též základní (úvodní) investice do
opravy ve výši 50.000,- Kč. Půjde o investice do geometrického plánu, na nátěr přístřešku, na opravu
střechy a opláštění, jakož i na základní vnitřní vybavení – schváleno všemi přítomnými zastupiteli.
Ad 6) dotace na opravu místních komunikací
ZO jednalo o budoucím postupu oprav místních komunikací. Vzhledem k nastalým zmatkům v oblasti
dotační činnosti státu a jeho institucí (tzv. „Drobilova“ aféra) bylo rozhodnuto upravit záměry obce a
přizpůsobit plánované opravy (resp. objem oprav a tím i výše finančních prostředků) podle vývoje situace
v této oblasti. Česky řečeno: obce se nepohrne do nákladné jednorázové akce a vyčká, jak to bude
s dotační politikou státu v roce 2011…
Ad 7) došlá pošta a podání občanů
ZO projednalo žádost majitelky pozemku p.č. 1095/14 o povolení stavby vodovodní přípojky. Jde o
pozemek, který ve všech ohledech nesplňuje podmínky pro povolování staveb. Nejedná se o pozemek
stavební, resp. je zařazen do tzv. „rezervy“, kterou je podle Územního plánu Obce Doubice možné použít
pro nějaké stavební záměry až po využití všech ostatních pozemků určených k zástavbě. Kromě toho,
pozemek o rozměru 750 m2 nesplňuje další z podmínek ÚP Obce Doubice, který pro stavby stanoví
nejmenší možný rozměr 1.000 m2. Majitelka pozemku navíc zahájila (v průběhu roku 2010) bez jakékoli
konzultace s obecním úřadem jakési práce na zmíněném pozemku, což vedlo k tomu, že jí rozhodnutím
Stavebního úřadu v Rumburku bylo nařízeno veškeré práce na tomto pozemku zastavit. ZO Doubice
proto nevidí důvod schvalovat žádost o stavbu vodovodního kohoutku na trvalém travnatém porostu –
zamítnuto všemi hlasy přítomných.
ZO projednalo žádost pořadatelů tradičního cyklistického závodu žen „Tour de Feminin“ o příspěvek na
pořádání ročníku 2011. ZO schválilo příspěvek na ročník 2011 ve výši 3.000,- Kč – všemi hlasy
přítomných.
ZO projednalo a schválilo žádost pana K.R. o koupi pozemku p.č. 1092/1 (trvalý travní porost) o výměře
758 m2 za 50 Kč/m2 – všemi hlasy přítomných.
Ad 8) různé
ZO projednalo a schválilo dar o.p.s. České Švýcarsko v hodnotě 236.707 Kč jako příspěvek na podporu
rozvoje Českého Švýcarska, jedinečného přírodního území České republiky – všemi hlasy přítomných.
ZO projednalo a schválilo 10-timěsíční splátkový kalendář pro pana F. K. za nezaplacené rekreační a
ubytovací poplatky roku 2009 a 2010 – jednomyslně.
ZO projednalo a schválilo návrh p. Ing. Nečáska na to, aby se Obec Doubice stala spolupořadatelem
„Doubického plesu“ konaného 26.2.2011 a schválilo též návrh na poskytnutí příspěvku organizátorům
plesu ve výši 5.000,- Kč – jednomyslně.

Pan Beckel byl ZO požádán o zařízení dopravy pana faráře Sedláka na půlnoční mši do kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Doubici.
Ad 9) usnesení
ZO schválilo:
zapisovatelku jednání paní Faixovou – schváleno všemi přítomnými členy ZO.
ověřovatele zápisu paní Marcelu Beckelovou a pana Miloslava Čapka – schváleno všemi hlasy
přítomných ZO.
program - schváleno všemi hlasy přítomných ZO.
III. rozpočtovou změnu pro rok 2010 o 50.399,- Kč na straně příjmů i výdajů na celkových
3.507.742,78 Kč – všemi hlasy přítomných.
návrh rozpočtu na rok 2011 v příjmech i ve výdajích na 2 422tis. Kč. – schváleno všemi hlasy
přítomných.
záměr opravy „celniční boudy“ v Zadní Doubici v celkové částce 50 000Kč – schváleno všemi hlasy
přítomných
zamítnutí stavby vodovodního kohoutku na p. č. 1095/14 – všemi hlasy přítomných.
příspěvek ve výši 3 000Kč na „Tour de Feminin“ – schváleno všemi hlasy přítomných
žádost pana K. R. o koupi pozemku p. č. 1092/1 (trvalý travní porost) o výměře 758 m2
za 50 Kč/m2 – schváleno všemi hlasy přítomných.
přijetí daru od o.p.s. České Švýcarsko v hodnotě 236.707 Kč jako příspěvek na podporu rozvoje
Českého Švýcarska, jedinečného přírodního území České republiky – všemi hlasy přítomných
10- timěsíční splátkový kalendář pro pana F. K. za nezaplacené rekreační a ubytovací poplatky
roku 2009 a 2010 – všemi hlasy přítomných.
návrh p. Ing. Nečáska na to, aby se Obec Doubice stala spolupořadatelem „Doubického plesu“
konaného 26. 2.2011 a schválilo též návrh na poskytnutí příspěvku organizátorům plesu ve výši
5.000,- Kč – všemi hlasy přítomných
usnesení - všemi hlasy přítomných
Ad 10) závěr
-

pan Schulz poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání ZO v 17:46

-

příští zasedání zastupitelstva obce 31. ledna 2011 od 16:00 v budově OÚ.

Ověřovatelé zápisu:

Marcela Beckelová

Martin Schulz
starosta obce

Miloslav Čapek
V Doubici 29. prosince 2010

Zapsala: Jana Faixová

