Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 31. ledna 2011 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
inventura majetku 2010
sociální politika obce
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 i hosty, a konstatoval, ţe se
zastupitelstvo obce sešlo v plném a usnášeníschopném počtu.
Navrhl jako zapisovatelku jednání paní Faixovou – schváleno všemi přítomnými členy ZO.
ZO schválilo ověřovateli zápisu pana Ing. Jana Drozda a pana Filipa Molčana – schváleno 5
zastupiteli, pánové Drozd a Molčan se zdrželi.
Pan Schulz přednesl návrh programu schůze - schválen všemi přítomnými zastupiteli.
ad 2) kontrola plnění usnesení ZO
Pan Schulz informoval ZO o tom, ţe odevzdal na Správu Národního parku České Švýcarsko k posouzení
návrh na zřízení „Informačního bodu Zadní Doubice“.
ad 3) inventura majetku obce 2010
Pan Schulz předal slovo panu Jemelkovi, který jako předseda inventarizační komise informoval ZO o
vykonané inventarizaci majetku obce pro rok 2010. ZO projednalo a schválilo návrh inventarizační
komise na vyřazení starého, sešlého a neopravitelného křovinořezu (z května 1995) - schváleno všemi
hlasy přítomných zastupitelů.
Ad 4) sociální politika obce
Pan Schulz informoval přítomné o tom, ţe na obec dorazila ţádost pana Rezka staršího o poskytnutí
mimořádné pomoci v hmotné nouzi. V noci na 26. prosince 2010 shořel panu Rezkovi staršímu dům a
pan Rezek se tak ocitl v kritické situaci. Pan Schulz vysvětlil, ţe obec nemůţe poskytnout pomoc
v hmotné nouzi, neb takovou poskytuje příslušný odbor „trojkové“ obce, v případě obce Doubice tedy
Rumburk. Co však můţe obec panu Rezkovi staršímu poskytnout je mimořádný dar na zmírnění následků
tragické události. ZO pak prodiskutovalo a schválilo návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,Kč panu Karlu Rezkovi staršímu – schváleno všemi přítomnými zastupiteli.
Pan Schulz také informoval o výši a podmínkách poskytování darů při kulatých výročích našich sousedů
(seniorů), o pořádání zájezdů na „Zahradu Čech“, jakoţ i o vánočních srazech seniorů a výši vánočních
darů obce.

Ad 5) došlá pošta a podání občanů
ZO projednávalo ţádosti o prodej pozemků:
p.č. 1051/1 , o který ţádali K. R. starší, D. R., K. R. ml., manţelé P. a manţelé R. Pan K. R.
ml. na ţádost rezignoval a ZO poţádalo ostatní zájemce o zpřesnění jejich poţadavků. Manţelé P.
a R. ţádají o část pozemku, podobně pan R.st. a D. R. O prodeji se bude rozhodovat po vyjasnění
jednotlivých ţádostí a dodání geometrického návrhu na rozdělení pozemku.
ZO schválilo prodej pozemku p.č. 1051/5 o výměře 117 m2 za 50,- Kč/m2 manţelům H. a
manţelům P.
Ţádost manţelů Š. o koupi části pozemku č.p. 321 (tzv. „parkoviště“ pod Penzionem Matyáš)
byla odloţena do doby, neţ sleze sníh a bude se moct přesně vyměřit pozemek.
ZO schválilo záměr prodeje pozemku p.č. 475/1 o výměře 288 m2 (zahrada)
ţádost pana S. o prodej části pozemku p.č. 879/7 za účelem zřízení příjezdové cesty
k nemovitosti č.p. 47 bude projednána poté, co dojde k dohodě pana S. s Pozemkovým fondem
ohledně p.č. 879/1.
ZO projednalo a schválilo ukončení nájemní smlouvy na pozemky č.p. 1094/1 o výměře 1511 m2, trvalý
travní porost a p.č. 1094/2 o výměře 712 m2, trvalý travní porost s M.B. ml. k 31.1. 2011 – jednomyslně.
ZO projednalo a schválilo veřejnoprávní smlouvu č. 2010/49/26 s městem Krásná Lípa o vykonávání
přenesené působnosti v oblasti přestupkového řízení – jednomyslně.
Ad 6) různé
Pan Faix přednesl stíţnost na opakované zaplavování sklepa jeho domu při zvýšené hladině Návesního
(Velkého) rybníka. V tomto smyslu ţádal obec, aby se postarala o příslušné regulování hladiny rybníka
tak, aby k tomu v období tání či vydatných sráţek nedocházelo. Pan Čapek jako správce rybníka přislíbil
účinnou pomoc.
Ad 7) usnesení
ZO schválilo:
zapisovatelku jednání paní Faixovou – schváleno všemi přítomnými členy ZO.
ověřovateli zápisu pana Filipa Molčana a pana Ing. Jana Drozda – schváleno 5 zastupiteli, pánové
Drozd a Molčan se zdrželi.
návrh inventarizační komise na vyřazení starého, sešlého a neopravitelného křovinořezu (z května 1995) schváleno všemi hlasy přítomných zastupitelů.
návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč panu Karlu Rezkovi staršímu – schváleno všemi
přítomnými zastupiteli.
prodej pozemku p. č. 1051/5 o výměře 117 m2 za 50,- Kč/m2 manţelům H. a manţelům P. – schváleno
všemi hlasy přítomných
záměr prodeje pozemku p. č. 475/1 o výměře 288 m2 (zahrada) – schváleno všemi hlasy přítomných
ukončení nájemní smlouvy na pozemky č. p. 1094/1 o výměře 1511 m2, trvalý travní porost a p.č. 1094/2
o výměře 712 m2, trvalý travní porost s M. B. ml. k 31.1. 2011 – schváleno všemi hlasy přítomných
veřejnoprávní smlouvu č. 2010/49/26 s městem Krásná Lípa o vykonávání přenesené působnosti v oblasti
přestupkového řízení – schváleno všemi hlasy přítomných.

Ad 8) závěr

-

pan Schulz poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání ZO v 17:23

-

příští zasedání zastupitelstva obce 28. února 2011 od 16:00 v budově OÚ.

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jan Drozd

Martin Schulz
starosta obce

Filip Molčan

V Doubici 7. února 2011

Zapsala: Jana Faixová

