Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 20. června 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
vzhled obce
bezpečnost v obci
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 i hosty, a konstatoval, že se
zastupitelstvo obce sešlo v usnášeníschopném počtu.
Navrhl jako zapisovatele paní Faixovou – schváleno všemi hlasy.
Dále navrhl jako ověřovatele zápisu paní Marcelu Beckelovou a pana Ing. Jana Drozda – schváleno
všemi přítomnými zastupiteli
Pan Schulz přednesl návrh programu schůze - schválen všemi přítomnými zastupiteli.
ad 2) kontrola plnění usnesení ZO
Pan Schulz informoval ZO o tom, že podepsal smlouvu s firmou DOKOM FINAL na opravu místní
komunikace (od hotelu JEF po objekt Konstruktivy). Práce by měly proběhnout v měsíci červenci.
Pan Molčan informoval ZO o probíhajících jednáních v souvislosti se záměrem zastupitelstva obce snížit
kvůli bezpečnosti rychlost průjezdu obcí.
Pan Schulz informoval ZO o tom, že podepsal smlouvu s nadací BONA COMUNAE, jejímž
prostřednictvím dostane obvodní oddělení Policie ČR v Krásné Lípě příspěvek (ve výši 12.000 Kč /ročně)
na pohonné hmoty k provozování „normální“ hlídkové činnosti, která by bez tohoto přispění vzhledem ke
škrtům ve státním rozpočtu nebyla uskutečnitelná. Stejný příspěvek poskytly Policii ČR i města Krásná
Lípa a Chřibská, jakož i obec Rybniště.
ad 3) vzhled obce
Pan Schulz informoval ZO o probíhajících úpravách středu obce, které jsou v podstatě ukončené. Pan
Schulz požádal ZO, aby pověřilo finanční výbor přípravou 2. rozpočtové změny v souvislosti
s financováním úprav středu obce.
Ad 4) bezpečnost v obci
Pan Schulz informoval ZO o stávající bezpečnostní situací ve Šluknovském výběžku. Podle statistických
údajů vzrostl v uplynulém roce počet lidí přihlášených k trvalému pobytu v oblasti Šluknovského
výběžku (evidence obyvatel Rumburk) o cca 2.500 osob, zatímco v minulých letech byl tento přírůstek
zhruba nula. Zároveň prudce stoupla kriminální aktivita (např. ve městě Šluknov až o 200% oproti
srovnatelným obdobím v minulosti). Také v Doubici byla zaznamenána větší „aktivita“ kriminální

činnosti. Pan Schulz proto požádal ZO o zvážení možnosti najmout alespoň pro letní sezónu bezpečnostní
agenturu na provozování jak preventivní, tak aktivní činnosti proti těmto úkazům.
Ad 5) došlá pošta a podání občanů
ZO projednalo a schválilo prodeje pozemků:
p.č. 1087/6, trvalý travní porost, výměra 169m2 , manželům S. - všemi hlasy přítomných zastupitelů.
p.č. 1087/8, trvalý travní porost, výměra 151 m2 paní M. S. - všemi hlasy přítomných zastupitelů
p.č. 1087/2, trvalý travní porost, výměra 383 m2 manželům Ch. - všemi hlasy přítomných zastupitelů
- všechny tyto pozemky za 50 Kč/m2
Ad 6) různé
ZO jednalo o žádosti občanů z oblasti „chatiček“ o zachování „divoké“ příjezdové cesty vedoucí
stavebním pozemkem p.č. 1094 (zhruba naproti Sieberům). Problém je v tom, že tato cesta sice nějakých
30 let funguje jako „hlavní“ příjezdová cesta k větší části „chatové oblasti“, zároveň však je územním
plánem určenou stavební parcelou, kterou přítomnost této „cesty“ hladce znehodnocuje. O písemné
žádosti sousedů z „chatové oblasti“ bude ZO jednat v budoucnosti.
Ad 7) usnesení
ZO schválilo:
1) zapisovatelku jednání paní Faixovou – všemi hlasy přítomných zastupitelů.
2) ověřovateli zápisu paní Marcelu Beckelovou a pana Ing. Jana Drozda – všemi hlasy přítomných
zastupitelů.
3) program 8. schůze ZO – všemi hlasy přítomnými zastupiteli.
4) prodej pozemků p.č. 1087/6, trvalý travní porost, výměra 169m2 , p.č. 1087/8, trvalý travní porost,
výměra 151 m2 a p.č. 1087/2, trvalý travní porost, výměra 383 m2 za 50Kč/m2 - všemi hlasy
přítomných zastupitelů
5) usnesení - všemi hlasy přítomných zastupitelů.
Na Vědomí:
ZO pověřilo finanční výbor přípravou 2. rozpočtové změny v souvislosti s financováním úprav středu
obce.
Ad 8) závěr
-

pan Schulz poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání ZO v 17:20

-

příští zasedání zastupitelstva obce se koná 25. července 2011 od 16:00 v budově OÚ.

Ověřovatelé zápisu:
Marcela Beckelová

Martin Schulz
starosta obce

Ing. Jan Drozd
V Doubici 29. června 2011

Zapsala: Jana Faixová

