Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002
v úřadovně obecního úřadu.
-----------------------------------------------------------------------------------------Přítomní: dle presenční listiny /100 %/
Program: 1/ Zahájení a návrh programu
2/ Kontrola usnesení a schválení zápisů ze zas. ZO č. 47 z minulého
zastupitelstva , Ustavujícího zasedání ZO a zápisy ze zas. ZO č. 1
a 2.
3/ Příkaz k inventarizaci obecního majetku za rok 2002
4/ Informace o zaslaných nabídkách na vypracování ÚP obce
Doubice
5/ Různé
6/ Usnesení
7/ Závěr
ad 1/
- paní Stejskalová zahájila zasedání ZO v 17,10 hod., přivítala přítomné a
přednesla návrh programu, který byl jednohlasně přijat bez připomínek
ad 2/
- kontrola usnesení - zůstává bod č. 10/2002 - Vypracovat návrh dopisu k
získání finančních prostředků na realizaci územního plánu obce Doubice.
-

dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového
hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci
odpadu:
jedná se o Ing. Vachalce , p. Kleinhampla a Feixe

- Zastupitelstvo obce rozhodlo, že podnikatelský subjekt, který neprovádí
likvidaci odpadu smluvním způsobem, je povinen platit Kč 700,-- ročně
obecnímu úřadu za likvidaci odpadu.
- pí Stejskalová dává příkaz k inventarizaci obecního majetku k 31.12.2002
- předseda inv. komise - pí Jašíčková
-

členové - pan Himmer a Šikýřová

Paní Jašíčková informovala o části provedené inventury DHM a navrhla
likvidaci skládacích schůdků, č.e. 89 v částce Kč 1059,--.
ZO - schválilo jednohlasně
ad 4/
- Ing. Vachalec - nabídky na vypracování ÚP obce Doubice byly v rychlosti
prostudovány a mohu konstatovat, že ceny i termíny vyhotovení jsou
rozdílné, vše bude důkladně prostudováno a bude projednáno na příštím
zasedání. Do konce roku budou podány připomínky zastupitelů.
ad 5/
- pí Stejskalová informuje přítomné o nutnosti schválit prodeje pozemků, které
naše obec koupila od PF ČR. Tato nabídka pozemků k prodeji byla
zveřejněna ve vývěsní skříňce a to od 16.7.2002 do 9.9.2002 .
ZO - schváleno jednohlasně
-

žádost SCHKO LP o vyjádření ke změně využití pozemku č.p. 158 - louka
/majetek CHKO LP/ o vým. 35409 m2 v k.ú. Doubice, změna na genový sad
starých a místních druhů ovocných odrůd a místních ekotypů borovice lesní a
smrku ztepilého.
ZO -se změnou souhlasí bez připomínek

-

pí Stejskalová informuje přítomné , že knihovna, kterou vlastní obec, musí
být registrována na Ministerstvu kultury v Praze. Byl vypracován Knihovní
řád Obecní knihovny v Doubici a Ceník placených služeb a poplatků. S
těmito dokumenty byli členové ZO seznámeni a s obsahem a s registrací
souhlasí.
ZO - schváleno jednohlasně

- pí Stejskalová - informuje o žádosti pana Slámy z Benešova nad Ploučnicí,
který projevil zájem o koupi obecního pozemku č.p. 20/1 - louka o výměře
587 m2 , za účelem výstavby domku. Sdělení o úmyslu obce tento pozemek
prodat bylo zveřejněno od 21.11.2002 do 12.12.2002 ve vývěsní skříňce
obecního úřadu.
ZO - rozhodlo tento pozemek odprodat panu
Slámovi a to na stavbu rodinného domku
k trvalému bydlení a to 400 m2 za 40,-Kč/m2 a 187 m2 za 100,--Kč/m2

- ZO schválilo platbu dvou faktur firmě Horák Děčín v celkové částce Kč
2561594,10, která provádí investiční práce na posílení vodovodu v obci.
Při diskusi o proplacení těchto faktur navrhuje Ing. Vachalec, aby se zaplatily
až po opravě místní komunikace, po které se nedá vůbec jezdit a ani chodit.
Je potřeba při kontrolních dnech, aby se zúčastnili i zastupitelé obce.
Při kontrolních dnech této akce se bude zúčastňovat pan Rezek Karel.
Na příští zasedání ZO bude písemně pozvána Bc. Bílková, která má na
starost tuto výstavbu posílení vodovodního řadu.
ZO žádá, aby byla firma Horák písemně upozorněna na nutnost opravit tuto
místní komunikaci a to do termínu 24.12.2002 .

-

pí Stejskalová podala informaci o příkazu, že každou první středu v měsíci
se zkouší sirény a to v době od 12,00 do 12,15 hod. v celkové délce 140 sec.

-

dále pí starostka informovala o vydané faktuře na částku Kč 1687,--, která
není do dnešního dne zaplacená. Jedná se o zaslanou fakturu na posekání
louky u obecního úřadu, kterou vlastní restituenti a vůbec se o ni nestarají, i
když jsou každým rokem vyzýváni k posekání a údržbě. Obec tuto louku
nechala posekat a náklady vyúčtovala restituentům, kteří platbu odmítli s tím,
že jsme neměli právo na jejich pozemek chodit. Veškeré doklady byly
postoupeny Mgr. Hrubešové k posouzení .

-

pí Stejskalová informuje přítomné o návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na
rok 2003. Zatím nikdo neměl připomínky ani dotazy.

- pí Šikýřová informuje ZO o provedené kontrole plnění rozpočtu. kterou
provedl finanční výbor dne 10.12.2002 a bylo zjištěno, že vyšší překročení
rozpočtu je u mezd zaměstnance a odměn zastupitelů, které bylo způsobeno
navýšením mezd ze zákona č. 67 a 122/2002 Sb.. Žádá zastupitele o změnu
rozpočtu a to v příjmech i výdajích navýšení o 82 tis. Kč, což představuje
navýšení rozpočtu v příjmech i výdajích na 1022 tis. Kč.
ZO - schválilo bez připomínek
- Ing. Vachalec - bylo by dobré, kdyby obec vydávala Doubický zpravodaj občasník

- pí Jašíčková informuje. že 24.12.2002 bude v doubickém kostele půlnoční
mše, termín konání bude dán včas na vědomí.
ad 6/
- Usnesení jednohlasně přijato.
ad 7/
- paní Stejskalová ukončila zasedání ve 20,15 hod.
Příští zasedání ZO se bude konat 13.1.2003 od 17,00 hod.,

Ověřovatelé zápisu:

Božena Stejskalová
starostka obce

Zapsala: Šikýřová

Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002
v úřadovně obecního úřadu.
----------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce schvaluje:
------------------------------------1/ Ověřovatele zápisu: Ing. Vachalec a pí Jašíčková
2/ Zápisy ze zasedání ZO č. 47 z minulého zastupitelstva, z ustavujícího
zasedání ZO a zápisy č. 1 a 2.
3/ Likvidaci skládacích schůdků - DHM č.e. 89 v hodnotě Kč 1059,--.
4/ Prodej nakoupených pozemků od PF ČR v k.ú. Doubice a to tyto pozemky:
č.p. 1320/1, 1411, 928, 502, 669, 1095/4, 32/1, 32/3, 879, 1087/1, 1286,
1254, 1373/1, 244, 2083, 243, 1072/1, 1152/1, 1194/3, 1267/1, 258/1,
254, 1492.
5/ Změnu využití louky č.p. 158 v k.ú. Doubice o výměře 35409 m2 na genový
sad starých a místních druhů ovocných odrůd a místních ekotypů borovice
lesní a smrku ztepilého - žádost SCHKO LP.
6 Registraci obecní knihovny na Ministerstvu kultury Praha a Knihovní řád
Obecní knihovny v Doubici a Ceník placených služeb a poplatků .
7/ Proplacení dvou faktur firmě Horák Děčín za práce na akci posílení
vodovodního řadu v Doubici a to v částce Kč 2561594,10.
8/ Rozpočtovou změnu obce Doubice a to navýšení jak v příjmech, tak i ve
výdajích o 82 tis. Kč, což představuje navýšení rozpočtu v příjmech i
výdajích z 940 tis. Kč na 1022 tis. Kč /podrobný přehled na příloze/.
Zastupitelstvo obce rozhodlo:
----------------------------------1/ Podnikatelský subjekt, který neprovádí likvidaci odpadu smluvním

způsobem, je povinen uzavřít dohodu s obcí a platit roční poplatek
za likvidaci odpadu v částce 700,-- Kč.
2/ Na žádost pana Slámy z Benešova nad Ploučnicí, odprodat mu pozemek
č.p. 20/1 - louka o výměře 587 m2 v k.ú. Doubice na stavbu rodinného
domku k trvalému bydlení. Cena pozemku - 400 m2 á 40,-- Kč/m2 a
187 m2 za 100,-- Kč/m2.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
--------------------------------------------1/ Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2003 - bez připomínek.
Zastupitelstvo obce ukládá:
--------------------------------Zůstává bod č. 10/2002 z minulého zastupitelstva z 18.9.2002 : Vypracovat
návrh dopisu k získání finančních prostředků na realizaci územního plánu obce
Doubice.
/Tento dopis bude projednán v zastupitelstvu a následně rozeslán na jednotlivé
podnikatele a občany/.
Zodpovídá: Himmer
Termín: 31.1.2003
Zůstává bod č. 11/2002 z minulého zastupitelstva z 18.9.2002: Zajistit
vypracování plánu odpadového hospodářství od Ing. Vachalce, pana
Kleinhampla a Faixe.
Zodpovídá: Stejskalová
Termín: 13.1.2003

1/12/02
Provést inventarizaci obecního majetku k 31.12.2002
Zodpovídá: Jašíčková

Termín: 15.1.2003

2/12/02
Písemně pozvat Bc. Bílkovou, která má na starost výstavbu posílení
vodovodního řadu, na příští zasedání zastupitelstva obce.
Zodpovídá: Stejskalová
termín: 20.12.2002

3/12/02
Písemně vyzvat firmu pana Horáka z Děčína, aby urychleně opravili místní
komunikaci, která je v neprůjezdném stavu nejen pro trvale bydlící občany, ale
hlavně pro sanitky a hasičské vozy.
Zodpovídá: Stejskalová
Termín: 16.12.2002

Stejskalová Božena
starostka obce

Miloslav Himmer
místostarosta

