Zápis ze 4. jednání zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 14. ledna 2003
v úřadovně obecního úřadu
Přítomní: dle presenční listiny (100 %)
Program:
1)
zahájení a návrh programu (paní Stejskalová)
2)
kontrola usnesení a zápisu z minulého zasedání zastupitelstva (paní
Šikýřová)
3)
zpráva o stavu výstavby obecního vodovodu (paní Bílková)
4)
nový člen finančního výboru (paní Fuksová)
5)
výsledky dokončené inventarizace obecního majetku (paní
Jašíčková)
6)
posouzení nabídek zpracovatelů ÚPD obce (pan Vachalec)
7)
návrh změny jednacího řádu (pan Vachalec, pan Himmer)
8)
on-line informace o obci na internetu (pan Himmer)
9)
různé
10) usnesení
11) závěr
ad 1)
- paní Stejskalová zahájila zasedání ZO v 17:05 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 - pan
Himmer
- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového
hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu
- pan Obešlo
ad 3)
- paní Bílková (příchod 17:40) informovala o stavu stavby a rozpočtu. ZO obce
požádalo paní Bílkovou, aby u každé faktury (i zpětně) byl přiložen detailní
rozpis prací a nákladů. Nutnost vstupu do SVS tak, aby mohl být zachován
platební kalendář akce. Byl vznesen dotaz na konečnou úpravu místních
komunikací, úprava v rozpočtu včetně živic (možná celá komunikace). Zjistit
stav jednání s SVS a zjistit, v jakém stavu je provedení vrtu! - paní Stejskalová
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ad 4)
Paní Fuksová představila nového člena finančního výboru pan ing. Jaromíra
Paura.
ad 5)
- paní Jašíčková informovala o provedení inventury.
- dále navrhla účetní odepsání pohledávky ve výši 1.687,- Kč, protože se
zastupitelstvo rozhodlo nejít soudní cestou (posekání louky)
ZO - schválilo jednohlasně
ad 6)
- ing. Vachalec předložil stanovisko a výsledek posouzení (Beneš, Reichová,
Himmer) nabídek (viz přiložená tabulka). Ze šesti nabídek zpracovatelů byly
vybrány ZO dvě firmy, které budou pozvány na pátek 24. 01. k osobnímu
pohovoru, firma Facis předloží „Prohlášení k veřejným zakázkám“! - pan
Himmer
ZO – schválilo jednohlasně
ad 7)
- návrh doplnění stávajícího Jednacího řádu – zlepšení práce zastupitelstva - pan
Himmer a pan Vachalec
ad 8)
- pan Himmer informoval o stavu prezentace obce na internetu, www.obce.cz,
www.oko-dc.cz, www.doubice.info, tolštejnské panství, Šluknovský výběžek…
ad 9)
- paní Stejskalová požádala zastupitelstvo o schválení proplacení faktury
Geodezii Česká lípa na částku 25.987,50 Kč za vypracování geometrických
plánů (prodej pozemků). Tato faktura bude přeúčtována na jednotlivé
kupující
ZO – schválilo bez připomínek
- pan Vachalec vyzval zastupitele k navržení názvu Doubického občasníku –
nutno zjistit podmínky vydávání - pan Vachalec
- pan Faix jako host zmínil skutečnost, že je trvale obtěžován pachem ze septiku
Hotelu Jef. Obě zúčastněné strany prohlásily, že se dohodnou na společném
řešení problému, obec bude požadovat výsledky rozboru odpadních vod z hotelu
Jef - paní Jašíčková
- paní Stejskalová informovala o možnosti změny hranic kraje z Ústeckého na
Liberecký (Šluknovský výběžek - SPRŠ) – pro obec nevýhodné. OZ změnu
hranic hedoporučuje.
- Cyklistický oddíl TJ Krásná Lípa požádal o finanční dar.
ZO schválilo 1.000,- Kč (6 hlasů pro, 1 proti)
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- paní Stejskalová informovala o zasedání Spolku obcí Tolštejn a seznámila OZ
se zápisem ze setkání
- paní Stejskalová informovala místostarostu obce Chřibská o tom, že byla
zničena místní komunikace továrna - Soukup - Fryk - Chřibská (kolem
Spravedlnosti) - nutno projednat uvedení do původního stavu s obcí Chřibská paní Stejskalová
ZO - schválilo bez připomínek
- pan Himmer hovořil o připojení Pleškových domků k Doubici výměnou za jiný
pozemek (viz předcházející bod) - pan Himmer
- paní Fuksová navrhla projednání odměny paní starostce dle Zákona o obcích
za rok 2002 v částce 5.480,- Kč (měsíční odměna 7.200,- , záloha 1.720,vyplacena v roce 2002)
ZO - schválilo bez připomínek
- pan Himmer na závěr navrhl zastupitelstvu, aby zatím zastavilo prodej
pozemků a současně předložil návrh na nový způsob jejich prodeje. OZ se
k návrhu vyjádří na příští schůzi OZ, do té doby bude vyšetřena právní a účetní
přípustnost projektu - pan Himmer
ad 10)
- usnesení jednohlasně přijato.
ad 11)
- paní Stejskalová ukončila zasedání ve 20,15 hod.
Příští zasedání ZO se bude konat 10. února 2003 od 17,00 hod.

Ověřovatelé zápisu:

Jana Fuksová

Karel Rezek

Božena Stejskalová
starostka obce

zapsala: Šikýřová
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Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 14. ledna 2003
v úřadovně obecního úřadu
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Ověřovatelé zápisu: Jana Fuksová a Karel Rezek
2) Zápisy ze zasedání ZO č. 3 z minulého zastupitelstva
3) Inventarizační zápis z provedení inventury obecního majetku k 31. 12. 2002.
4) Návrh paní Jašíčkové, jako předsedkyně inventarizační komise, odepsání
pohledávky ve výši 1.687,- Kč.
5) Doporučení stavební komise – pozvání předkladatelů 2 vybraných nabídek.
6) Proplacení faktury Geodezie Česká Lípa ve výši 25.987,50 Kč
7) Finanční dar ve výši 1.000,- Kč Cyklistickému oddílu TJ Krásná Lípa.
8) Vyplacení odměny paní Stejskalové v částce 5.480,- Kč za rok 2002.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- změnu způsobu jednání, plnění úkolů a následné kontroly jejich splnění:
- konkrétní úkol má konkrétního předkladatele
- každý zastupitel má vlastní složku, kterou si sám kontroluje
- cesta příchozích materiálů: - starostka
- místostarosta
- jednotliví zastupitelé, komise, výbory
- vyřízení, založení, pošta
- návrhy bodů programu příštího zastupitelstva podávají zastupitelé
nejpozději 7 dnů předem
- program příštího zastupitelstva je vyvěšen a k dispozici zastupitelům
nejpozději 3 dny předem
- veškerá podání (stížnosti, návrhy, žádosti, …) a odpovědi na ně budou
předkládány OÚ zásadně v písemné podobě
- program budoucí schůze připraví paní Stejskalová, paní Fuksová a pan
Himmer
V souladu s § 96 Zákona o obcích, odstavec 2 zákona číslo 128/2000 Sb. se
zřizují tyto výbory:
orgány obce
finanční výbor
kontrolní výbor
stavební komise
kulturní komise
zemědělská komise

předseda
Jana Fuksová
Alena Jašíčková
Tomáš Vachalec
Miloslav Himmer
Jaroslav Obešlo,
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členové
Karel Rezek, ing. Jaromír Paur
Marie Sakalošová, Jaroslav Obešlo
Miloslav Himmer, Dana Reichová
Alena Jašíčková

Zastupitelstvo obce ukládá:
Zůstává bod č. 10/2002 z 18.9.2002 : Vypracovat návrh dopisu k získání
finančních prostředků na realizaci územního plánu obce Doubice a připravit
seznam možných dotačních titulů na získání dotace pro vytvoření ÚPD obce
Doubice.
ZMĚNA TERMÍNU
zodpovídá: pan Himmer
termín:
10. 02. 2003
Zůstává bod č. 11/2002 z minulého zastupitelstva z 18.9.2002: Zajistit
vypracování plánu odpadového hospodářství od pánů Vachalce, Faixe
Kleinhampla a Obešla. ZMĚNA OSOBY
zodpovídá: pan Obešlo
termín:
10. 02. 2003
04/01/2003 - projednat vstup obce Doubice do SVS a zjistit termín provedení
průzkumného vrtu (v souvislosti se stavbou vodovodního řadu).
zodpovídá: paní Stejskalová
termín:
24. 01. 2003
05/01/2003 - připravit návrh doplnění Jednacího řádu ZO Doubice.
zodpovídá: pan Himmer a pan Vachalec
termín:
10. 02. 2003
06/01/2003 - předložit výsledky rozboru odpadních vod z hotelu Jef z HS Děčín.
zodpovídá: paní Jašíčková
termín:
10. 02. 2003
07/01/2003 – oslovit majitele rekreačních objektů (Pleškovy domky – KÚ
Chřibská), zda by měli zájem být připojeni k obci Doubice (případně petice),
zjistit adresy a obeslat.
zodpovídá: paní Fuksová (adresy) a pan Himmer
termín:
10. 02. 2003
08/01/2003 – osadit vodoměr do pronajatých prostor budovy pošty.
zodpovídá: pan Vachalec
termín:
10. 02. 2003

Stejskalová Božena
starostka obce

Miloslav Himmer
místostarosta
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