Zápis z 34. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 26. Dubna 2010 v úřadovně obecního úřadu
Přítomní:

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

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

Zahájení a návrh programu
kontrola plnění usnesení ZO
dotace KÚ na opravu místních komunikací
Došlá pošta a podání občanů
Různé
Usnesení
Závěr

ad 1) Zahájení a návrh programu
Pan Schulz zahájil zasedání ZO v 16:03, přivítal přítomné členy ZO, konstatoval, že i přes omluvenou
nepřítomnost paní Jetýlkové-Jašíčkové se zastupitelstvo obce sešlo v 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
čtyřmi členy ZO, paní Beckelová a pan Čapek se zdrželi.
Pan Schulz přednesl návrh programu schůze, schválen všemi přítomnými zastupiteli.
ad 2) kontrola plnění usnesení ZO
Usnesení ZO byla průběžně plněna. Šlo hlavně o dokončení administrativy spojené s převodem pozemku
od Pozemkového fondu do majetku obce.
Ad 3) dotace na opravu místních komunikací
Rozhodnutím zastupitelstva Ústeckého kraje z 30. 3. 2010 byla obci přiznána v rámci Programu obnovy
venkova dotaci ve výši 283.000,- Kč na opravu místních komunikací. Pan Schulz připomněl, že obec by
potřebovala na opravu většiny (zdaleka ne všech) místních komunikací cca 3,5 milionu Kč. I v případě, že
obec přidá k nyní obdržené dotaci zhruba 100.000,- korun, bude možné opravit jen nějakých 350-360
metrů našich místních cest. Proto zastupitelstvo diskutovalo o tom, kterou vybrat a rozhodlo soustředit se
v první fázi na cesty p.č. 2178 a p.č. 2003/1.
Zároveň s přípravou této opravy uložilo ZO finančnímu výboru, aby připravil 1. rozpočtovou změnu pro
rok 2010.
Ad 4) Došlá pošta a návrhy občanů
ZO projednalo a schválilo prodej části pozemku p.č. 1492/1, nyní označené jako p.č. 1492/13, 1744 m2
(zastavitelná plocha) za 361.600,- Kč (400m2/400,- Kč; 1344m2/150,- Kč.).
ZO schválilo vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 1492/1 (mimo zastavitelných ploch), trvalá
travní plocha, cca 7.000 m2.
ZO rozhodlo nevyhlásit záměr prodeje pozemku 1177/3.
ZO projednalo a schválilo pronájem nebytových prostor v přízemí obecního úřadu panu Vorlíčkovi za
účelem obnovení provozu prodejny potravin.

ZO rozhodlo zatím neuzavřít smlouvu o požární ochraně se sborem dobrovolných hasičů Krásná Lípa.
ZO vyhlašuje záměr pronájmu Návesního rybníka, p.č. 1278/1.

Ad 5) různé
Panu Nečáskovi (host) se dostalo vysvětlení nedorozumění ohledně vlastnictví p.č. 2070. Na katastr
budou zaslány příslušné dokumenty, umožňující převedení vlastnictví pozemku zpět na obec.
Pan Nečásek vznesl dotaz, proč se nic neděje s kostelními hodinami? ZO mu poskytlo vyčerpávající
odpověď v tom smyslu, že obnovení schopnosti kostelního zvonu vyzvánět, byl již před drahnou dobou
zastupitelstvem schválen projekt p. Siebera, který může v této věci konat, co je zapotřebí.
Pan Nečásek vznesl dotaz, co se děje na pozemku p.č.1095/2 . Obecnímu úřadu není nic známo o
nějakých dokumentech, které by osvětlovaly případnou stavební činnost na pozemku.
Pan Nečásek vznesl dotaz na p. Rezka, jak dlouho budou ve vsi (na pozemcích pana Rezka) různé
hromady zeminy, apod. Pan Rezek odpověděl, že jde o deponovanou zeminu, za jejíž dočasné umístění na
jeho pozemcích řádně zaplatil, a která bude použita na dokončení terénních úprav jeho pozemků.
Pan Faix projevil nespokojenost s tím, že stavebnímu výboru a zastupitelstvu se svého času (tedy před
rokem) nedostalo informací o tom, že již v dubnu 2009 dostal stavebník XY povolení k rekonstrukci
někdejšího domu p. Bartáka.
Pan Faix vznesl dotaz, jak dopadá jednání s firmou Ateliér Zeman o provedení oprav Územního plánu.
Pan Schulz odpověděl, že firma bude oslovena dopise s dalšími připomínkami, které se týkají
nesrovnalostí ve vyhotovení konečné verze ÚP, a bude vyzvána k tomu, aby se pokusila zjednat nápravu.
Ad 6) usnesení
ZO schválilo:
Zapisovatelku paní Janu Faixovou – všemi hlasy přítomných zastupitelů
ověřovatele zápisu paní M. Beckelovou a pana M. Čapka – čtyřmi hlasy přítomných členů ZO, paní
Beckelová a pan Čapek se zdrželi
program – všemi hlasy přítomných zastupitelů
finanční spoluúčast ve výši 100 000Kč s pomocí POV 2010 na opravu silnic – všemi hlasy
přítomných
prodej části pozemku p.č. 1492/1, nyní označené v geometrickém návrhu jako p.č. 1492/13, 1744 m2
(zastavitelná plocha) za 361.600,- Kč (400m2/400,- Kč; 1344m2/150,- Kč.).
vyhlásit záměr pronájmu p.č. 1278/1 Návesní rybník – všemi hlasy přítomných zastupitelů
žádost pana Vorlíčka k pronájmu nebytových prostor v budově OÚ – všemi hlasy přítomných
zastupitelů

ZO pověřuje: finanční výbor k provedení 1. rozpočtové změny a rozpočtového výhledu
Starostu obce k oslovení jiných měst kvůli ochraně před požárem

Usnesení - jednomyslně
Ad 8) Závěr
- pan Schulz poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání ZO v 17:37
- příští zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 31. května 2010 od 16:00 v budově OÚ.
Ověřovatelé zápisu:

Marcela Beckelová

Martin Schulz
starosta obce

Miloslav Čapek
V Doubici 3. května 2010

Zapsala: Jana Faixová

