Zápis ze 6. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 24. 02. 2003
v úřadovně obecního úřadu.
--------------------------------------------------------------------------------------------Přítomní: dle presenční listiny - 100 %
Program:
1/ Zahájení a návrh programu
2/ Kontrola usnesení a zápisu ze zas. ZO č. 5 ze dne 10. 02. 2003
3/ Projednání financování a rozpočtu stavby posílení vodovodního řadu
4/ Projednání odměňování zastupitelů dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb
5/ Různé
6/ Usnesení
7/ Závěr
ad 1/
pí Stejskalová zahájila zasedání ZO v 17:04 hod., přivítala přítomné a přednesla
návrh programu, který byl jednohlasně bez připomínek schválen. Jelikož se na
zasedání dostavil Ing. Netopil z firmy Horák, paní Stejskalová navrhla projednat
nejprve bod č. 3.
ad 3/
Zastupitelstvo obce požadovalo dodání celkového položkového rozpočtu a
soupisu provedených prací k jednotlivým fakturám, které byly předány firmou
Horák. Poslední faktura z tohoto důvodu byla pozastavena.
- Ing. Netopil informoval přítomné, že ve smlouvě a v nabídce nebyl
požadován položkový rozpočet. Cena je propočítána průměrnou cenou na
běžný metr vodovodního řadu. Položkový rozpočet dle faktur je dodán.
- Ing. Vachalec - práce na vodovodním řadu se neprovádí dle plánu a uhýbá dle
nákresů.
- K tomuto tématu byla diskuse. Pan Král, majitel Doubické hospody,
upozorňuje na to, že dle plánu vodovodní řad měl vést po druhé straně, a
nyní mu bylo sděleno, že se budou provádět výkopy kolem budovy hospody,
kde je vybudován chodník po celé délce a je zde i kanalizace a přepad ČOV a
proto žádá o sepsání dohody o uvedení do původního stavu a úklidu. Ing.
Vachalec a pan Kleinhampl upozorňují na to, že výkop také povede kolem
budovy pošty a může se narušit statika budovy.
- Ing. Netopil - firma se snaží z finančních důvodů, aby vodovodní potrubí
nevedlo přes silnici. Chodník před Doubickou hospodou bude dán do
původního stavu a rovněž i před budovou pošty bude vše upraveno. S panem
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Králem bude sepsána dohoda. Dále upozorňuje zastupitelstvo na nutnost
zajistit finance na dokončení stavby a proplacení pozastavené faktury.
ZO - rozhodlo fakturu č.5003
proplatit /6 pro,1 se zdržel/
- pí Stejskalová informuje přítomné, že dle sdělení řed. NP ČŠ mají dotaci
přislíbenou , takže by vrt měl být zajištěn.
- pan Himmer navrhuje, aby vrt provedla firma Horák, Ing. Vachalec dodává,
že vrt musí být kompletní i s příslušenstvím a bude dobré, když celou akci
bude provádět jedna firma i z hlediska napojení a údržby
ZO - schválilo jednohlasně
ad 2/
- zůstává bod 6/1/03 /předložit výsledky rozboru odpadních vod z hotelu/
- zůstává bod 701/03 / přičlenění Pleškových domků k Doubici -čekáme na
vyjádření zastupitelů obce Chřibské/
- zůstává bod 9/2/03 / Lukáčová - prodej poz.č. 1418/1 a 1418/2 po místním
šetření/
- zůstává bod 11/2/03 /návrh na komunikaci u objektu č. 104/
- zůstává bod 12/2/03 /zajistit co nejdříve návrh smlouvy s SVS a zjistit
možnost získání bezúročné půjčky - vrt bude provádět firma Horák/
- bod č. 10/2/03 - splněn /na základě vysvětlení Ing. Netopila, kdy při sepsání
smlouvy nebyl vznesen požadavek na položkový rozpočet a soupis
provedených prací k fakturám, bude toto dodáno při předložení konečné
faktury
Zápis ze zas. ZO č. 5 z 10. 02. 2003 byl schválen bez připomínek.
ad 4/
pí Fuksová seznámila přítomné s nařízením vlády č. 37/2003 Sb. o navýšení
odměn členům zastupitelstva a přednesla návrh:
měsíční odměna: starostka
místostarosta
ostatní členové

7.700,- Kč
6.500,- Kč
400,- Kč s výplatou 1x za čtvrtletí

Výplata bude poprvé vyplacena v měsíci březnu 2003 za měsíc únor.
ZO - navržené odměny schválilo
/6 pro - 1 proti/
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-

ad 5/
pan Himmer informuje přítomné, že obecní kroniku povede zdarma Ing. P.
Nečásek
ZO – souhlasí

- dále informuje o žádosti Ing. Rejdy a pana Rezka staršího o prodej části pozemku : Ing. Rejda
č.p. 1051/3 - louka o výměře 371 m2
č.p. 2166/2 - ostat.komunikace o vým. 50 m2
celkem 421 m2 za 25,- Kč/m2
pan Rezek st.

č.p. 1051/4 - louka o vým. 284 m2
č.p. 2166/3 - ostat.komunik. o vým. 154 m2
celkem 438 m2 za 25,- Kč/m2

- další žádost o prodej obecního pozemku - manž. Junkovi - část parcely č.p.
1453 - louka o výměře 143 m2 za 100,-- Kč/ m2
ZO - rozhodlo tyto pozemky
odprodat za uvedené ceny
ad 6/
- Usnesení jednohlasně přijato.
ad 7/
- paní Stejskalová ukončila zasedání v 19:05 hod.
Příští zasedání se bude konat 10. 03. 2003 od 17:00 hod.

Ověřovatelé zápisu:

Jana Fuksová

Alena Jašíčková

Božena Stejskalová
starostka obce

Zapsala: Šikýřová
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Usnesení ze 6. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 24. 02. 2003
v úřadovně obecního úřadu.
---------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce schvaluje:
1/ Ověřovatele zápisu: Fuksová a Jašíčková
2/ Návrh na provedení vrtu pro posílení vodovodního řadu firmou Horák
z Děčína, která toto posílení vodovod. řadu provádí.
3/ Zápis z 5. zasedání ZO ze dne 10. 02. 2003
4/ Ing. Nečáska Pavla jako kronikáře obce
5/ Měsíční odměny členům zastupitelstva dle nař. vlády č. 37/2003 Sb.:
starostka
7.700,- Kč
místostarosta
6.500,- Kč
ostatní členové ZO
400,- Kč s výplatou 1x za čtvrtletí
Výplata bude poprvé vyplacena v měsíci březnu 2003 za měsíc únor.
Zastupitelstvo obce rozhodlo:
1/ Odprodat manželům Rejdovým část pozemku č.p.1051/3 - louka o výměře
371 m2 a část pozemku č.p. 2166/2 - ostatní komunikace o vým. 50 m2,
celkem 421 m2 za 25,- Kč/ m2.
2/ Odprodat panu Rezkovi star. část pozemku č.p. 1051/4 - louka o vým. 284 m2
a část pozemku č.p. 2166/3 - ostatní komunikace o vým. 154 m2,
celkem 438 m2 za 25,- Kč/ m2.
3/ Odprodat manželům Junkovým část obecního pozemku č.p.1453 – louka
o výměře 143 m2 za 100,- Kč/ m2.
Zastupitelstvo obce ukládá:
- zůstává bod č. 6/1/03 - předložit výsledky rozboru odpadních vod z hotelu
JEF
- zůstává bod č. 7/1/03 - přičlenění Pleškových domků k Doubici /čekáme na
vyjádření zastupitelů obce Chřibské/
- zůstává bod č. 9/2/03 - prodej pozemku paní Lukáčové bude rozhodnut až po
místním šetření
- zůstává bod č. 11/2/03 - návrh na komunikaci u objektu č. 104
- zůstává bod č. 12/2/03 - zajistit co nejdříve návrh smlouvy s SVS a zjistit
možnost získání bezúročné půjčky z důvodu vrtu, který bude provádět firma
Horák.
Stejskalová Božena
starostka obce

Miloslav Himmer
místostarosta
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