Zápis z 39. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 28. dubna 2014 v úřadovně obecního úřadu
Přítomní:
Program:

dle prezenční listiny přítomno: 5 (71%), omluveni: p. Beckelová, p. Molčan

1

Zahájení a návrh programu

2

Kontrola plnění usnesení ZO

3

Vzhled a chod obce

4

Došlá pošta a podání občanů

5

Různé

6

Usnesení

7

Závěr

ad 1) Zahájení a návrh programu
Pan Schulz zahájil zasedání ZO v 16:06, přivítal hosty i přítomné členy ZO a konstatoval, že se
zastupitelstvo obce sešlo, i přes omluvenou neúčast p. Beckelové a p. Molčana, v usnášeníschopném
počtu. Navrhl jako zapisovatelku paní Bc. Janu Faixovou – schváleno všemi přítomnými členy ZO.
ZO schválilo ověřovateli zápisu pány Ing. Jana Drozda a Jaroslava Navaru – schváleno všemi
přítomnými členy ZO.
Pan Schulz přednesl návrh programu schůze - schválen jednomyslně.
ad 2) kontrola plnění usnesení ZO
Z minulého zasedání ZO nebylo k plnění nic.
Pan Schulz informoval ZO o svých jednáních, jak na DSO Sever, tak s místopředsedou Poslanecké
sněmovny Petrem Gazdíkem. V současné době se připravuje opakovaný „Dopis šluknovských starostů“
premiérovi Sobotkovi. Jde o to, že situace na Šluknovsku se po třech letech, které uplynuly od tzv.
„šluknovských nepokojů“ nenastalo mnoho systémových změn, které byly tehdy vládě předkládány a
navrhovány, a konec konců vládou přislíbeny k plnění. Z deseti bodů tehdejšího „Šluknovského desatera“
se jakž takž pohnulo cosi ve třech bodech. Ostatních sedm požadavků se zatím nedaří nějak zlepšit. Jde
například o zbytečné a přehnané příspěvky na bydlení, o nedokonalý zákon o odpadech, o posílení stálých
policejních složek, atd. 12. května 2014 najedou na Šluknovsko tři až čtyři ministři, aby se zdejšími
starostkami a starosty jednali o možnostech zlepšení legislativy pro problémové oblasti.
Ad 3) vzhled a chod obce
V tomto smyslu přešel pan Schulz k místní problematice a informoval ZO také o jednání s velitelem OO
Policie ČR v Krásné Lípě. Co se vývoje kriminality v obci týče, nedopadl rok 2013 nejhůře. Podle
statistik došlo v katastru obce Doubice v roce 2013 ke spáchání 10 trestných činů (6x vloupání do aut –
pachatelé jsou členy organizované skupiny mimo okres Děčín; 2x vloupání do rekreačního objektu a 2x
krádež věcí ze stavby – pachatel zjištěn) a 5 přestupků (3x drobné krádeže, 1x občanské soužití – hádka,
1x dopravní nehoda).

V rámci zachování akceschopnosti schválilo ZO Doubice příspěvek 10.000,- Kč na prevenci kriminality
pro nadaci Bonum Communae, která pak tyto prostředky účelově použije toliko pro příslušnou služebnu v
Krásné Lípě.
Od května 2014 bude obec financovat odvoz tzv. „bio-odpadu“. Podrobnosti o této akci jsou na stránkách
jak úřadu, tak obce (www.doubice.cz).
Ad 4) vzhled obce
Pan Jemelka informoval ZO Doubice o úspěšně provedené opravě zastřešení kolumbária na hřbitově u
kostela Nanebevzetí Panny Marie. Pochvala patří panu Tomáši Kleinhamplovi (a jeho týmu) za nápadité
provedení složité opravy.
Ad 5) došlá pošta a podání občanů
ZO Doubice projednalo a schválilo příspěvek 5.000,- Kč pro akce pořádané v roce 2014 pro akce, určené
pro pobavení dětí (Čarodějnice, Dětský den, Mikuláš, Drakiáda, atd.) - schváleno 4 členy ZO, pan Navara
se zdržel.
ad 6) Různé
Různé věci se neděly.
Ad 7) usnesení
ZO schválilo:
1)

zapisovatelkou paní Janu Faixovou – všemi hlasy přítomných zastupitelů

2)

ověřovatele zápisu pana Navaru a pana Ing. Drozda – všemi hlasy přítomných zastupitelů

3)

návrh programu schůze – všemi hlasy zastupitelů

4)
5)

příspěvek 10.000,- Kč na prevenci kriminality pro nadaci Bonum Communae – všemi hlasy
přítomných zastupitelů
příspěvek 5.000,- Kč pro akce pořádané v roce 2014 pro akce, určené pro pobavení dětí
(Čarodějnice, Dětský den, Mikuláš, Drakiáda, atd.) - schváleno 4 členy ZO, pan Navara se
zdržel.

6)

Usnesení – všemi hlasy přítomných zastupitelů

Ad 8) závěr



příští zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 26. května 2014 od 16:00 v
budově OÚ.
pan Schulz poděkoval všem přítomným za účast a poté ukončil zasedání ZO
v 16:51

Ověřovatelé zápisu:
Jaroslav Navara

Martin Schulz
starosta obce

Ing. Jan Drozd

V Doubici 7. 5. 2014

Zapsala Bc. Jana Faixová

