Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 21. března 2011 v úřadovně obecního úřadu
Přítomní:

dle prezenční listiny přítomno: 7 (100%)

Program:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

zahájení a návrh programu
kontrola plnění usnesení ZO
inventura 2010; závěrečný účet 2010
audit 2010
došlá pošta a podání občanů
různé
usnesení
závěr

ad 1) Zahájení a návrh programu
Pan Schulz zahájil zasedání ZO v 16:04, přivítal přítomné členy ZO i hosty, a 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 pány Jana Drozda a 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, že na základě rozhodnutí minulého ZO byla podána a kladně vyřízena
přihláška obce do Svazu měst a obcí.
Zároveň pan Schulz informoval ZO o tom, že je možné podat přihlášku do Dobrovolného svazku obcí
Sever. Členství v tomto sdružení se jeví jako poněkud smysluplnější, než členství v Mikroregionu
Tolštejn, z něhož nejnověji vystoupilo město Krásná Lípa, přičemž jedním z důvodů tohoto rozhodnutí
byl fakt, že dva ze členů MT (Krásná Lípa a Doubice) spadají správně pod „trojkový“ Rumburk, zatímco
ostatní členové pod Varnsdorf.
ZO projednalo a schválilo žádost o přijetí obce Doubice do Dobrovolného svazku obcí Sever – všemi
hlasy přítomných.
ZO vzalo na vědomí informaci pana Schulze o tom, že se nově zvýšil poplatek za členství v Mikroregionu
Tolštejn na 10.000,- Kč ročně. Zároveň však při diskusi členové ZO vyjádřili přání, aby bylo v průběhu
roku bedlivě posuzováno, jaký přínos pro Doubici má další setrvání ve svazku obcí Tolštejn.
ad 3) inventura 2010; závěrečný účet 2010
V úvodu tohoto bodu pan Schulz seznámil ZO s výsledky auditu hospodaření obce za rok 2010, jehož
druhá část proběhla 15. března. Audit prováděný úředníky Krajského úřadu shledal hospodaření obce
v roce 2010 bez závad a nedostatků, za což pan Schulz vyslovil uznání jak paní účetní Faixové, tak také
členům minulého i současného finančního výboru.
ZO poté schválilo inventuru za rok 2010 – všemi hlasy přítomných zastupitelů.
Následně ZO schválilo závěrečný účet pro rok 2010 – všemi hlasy zastupitelů.

Ad 4) audit 2010
Viz – bod 3.
Ad 5) došlá pošta a podání občanů
ZO projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku 2/2011 - o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství podle návrhů a doplňků Komise pro územní plán, stavby, rozvoj a vzhled obce – všemi hlasy
přítomných zastupitelů.
ZO projednalo a schválilo vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 321 – jedná se o záměr prodeje
trvalé travní plochy, přičemž ZO trvá na zachování současného stavu tzv. „parkoviště“ pod
PENZIONEM Matyáš – všemi hlasy přítomných zastupitelů.
ZO projednalo a schválilo prodej pozemku p.č. 1051/1 podle geometrického plánu předloženého panem
D. R.- všemi hlasy přítomných zastupitelů – s tím, že pozemek 1051/1 o výměře 298 m2 kupuje pan D.
R., nově vzniklou část p.č. 1051/7 o výměře 111 m2 manželé R. a nově vzniklou část p.č. 1051/8 o
výměře 159 m2 manželé P. Cenu stanovilo ZO na 50,- Kč/m2.
Ad 6) různé
ZO projednalo žádost vojensko-historického sdružení VHS Lužice o svolení ke konání akce „Westfront
1945“ – schváleno všemi zastupiteli. Zároveň ZO schválilo příspěvek obce na konání této akce ve dnech
29.4.-1.5.2011 ve výši 3.000,- Kč – všemi hlasy přítomných zastupitelů.
ZO schválilo zápis do kroniky obce předložený kronikářem panem Faixem – jednomyslně.
Ad 7) usnesení
1) zapisovatelku jednání paní Faixovou – schváleno všemi přítomnými členy ZO.
2) ověřovateli zápisu pány Jana Drozda a Filipa Molčana – schváleno 5 zastupiteli, pánové Drozd a
Molčan se zdrželi.
3) programu schůze - schválen všemi přítomnými zastupiteli.
4) žádost o přijetí obce Doubice do Dobrovolného svazku obcí Sever – všemi hlasy přítomných.
5) inventuru za rok 2010 – všemi hlasy přítomných zastupitelů.
6) závěrečný účet pro rok 2010 bez výhrad – všemi hlasy zastupitelů.
7) obecně závaznou vyhlášku 2/2011 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství podle návrhů
a doplňků Komise pro územní plán, stavby, rozvoj a vzhled obce – všemi hlasy přítomných
zastupitelů.
8) vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 321 – jedná se o záměr prodeje trvalé travní plochy,
přičemž ZO trvá na zachování současného stavu tzv. „parkoviště“ pod PENZIONEM Matyáš – všemi
hlasy přítomných zastupitelů.
9) prodej pozemku p.č. 1051/1 podle geometrického plánu předloženého panem D. R.- všemi
hlasy přítomných zastupitelů – s tím, že pozemek 1051/1 o výměře 298 m2 kupuje pan D.R.,
nově vzniklou část p.č. 1051/7 o výměře 111 m2 manželé R. a nově vzniklou část p.č. 1051/8 o
výměře 159 m2 manželé P. Cenu stanovilo ZO na 50,- Kč/m2.
10) žádost vojensko-historického sdružení VHS Lužice o svolení ke konání akce „Westfront 1945“ –
schváleno všemi zastupitel
11) příspěvek obce na konání této akce ve dnech 29. 4. -1. 5. 2011 ve výši 3.000,- Kč – všemi hlasy
přítomných zastupitelů.
12) zápis do kroniky obce předložený kronikářem panem Faixem - všemi hlasy přítomných.

Ad 8) závěr
-

pan Schulz poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání ZO v 18:14

-

příští zasedání zastupitelstva obce se koná 18. dubna 2011 od 16:00 v budově OÚ.

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jan Drozd

Martin Schulz
starosta obce

Filip Molčan

V Doubici 28. března 2011

Zapsala: Jana Faixová

