
Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 10. 3. 2003 
v úřadovně obecního úřadu.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Přítomní: dle presenční listiny - 6 přítomno, 1 omluven /86 %/

Program:
-----------
1/ Zahájení a návrh programu
2/ Kontrola usnesení  a zápisu ze zas. ZO č. 6 ze dne 24. 2. 2003 
3/ Zpráva o stavu stavby posílení vodovodního řadu /paní Bílková/
4/ Různé
5/ Usnesení
6/ Závěr

ad 1/
- paní Stejskalová zahájila zasedání ZO v 17:05 hod., přivítala přítomné a 

přednesla návrh programu, který byl jednohlasně schválen bez připomínek.

ad 2/
- Usnesení: zůstává bod č. 6, 7, 9, 11, 12

Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 24. 02. 2003 byl schválen bez připomínek.

ad 3/
- pí Bílková informovala přítomné o pokračování prací na posílení 

vodovodního řadu. Vrt bude proveden přibližně v měsíci dubnu.
- Na provedené práce jsou vystaveny  další faktury č. 5003 na částku Kč 

1.196.655,- a fa. č. 5014 na částku Kč 1.176.818,-

- pí Stejskalová - tyto faktury budou zaplaceny, jakmile obdržíme od 
Ministerstva zemědělství Praha další část dotace. Tato dotace je podmíněna 
auditem naší obce, který musí být bez výhrad. Audit byl proveden auditorem 
z Krajského  úřadu Ústí nad Labem a kontrola je v pořádku. Čekáme jen na 
písemné dodání auditu, který ihned předáme na MZ .

ZO - souhlasí s proplacením výše 
         uvedených faktur

- pan Rezek upozorňuje na velice špatný stav místní komunikace ve směru na 
Rybniště



ad 4/
- pan Himmer informuje o nutnosti zakoupení software Windows XP (2.840,- 

Kč bez 5% DPH) jako upgrade systému na počítač do kanceláře OÚ. Dále 
informuje o daru staršího počítače od Ing. Vachalce (včetně Windows 98), 
který bude v účetnictví obce veden pouze evidenčně (bez ceny).

ZO - souhlasí 

- dále informuje o žádosti Ing. Miškovského, který žádá o vyjádření obecního 
úřadu k zalesnění vlastního pozemku č.p. 632/1 v k.ú. Doubice. Po 
projednání této žádosti ZO rozhodlo, že pokud s tímto zalesněním budou 
souhlasit sousedé, obec nebude proti.

- pan Himmer seznámil přítomné s uskutečněním XII. Setkání starostek ČR, 
které se bude konat  22. - 25. 05. 2003 v Ostravě a žádá přítomné o schválení 
tohoto setkání pro paní starostku.

ZO - souhlasí

- dále informuje o dopisu manželů Matyášových, ve kterém informují o tom, 
že jejich vodovodní přípojka v zimě zamrzá, protože je uložená pod klenbou 
můstku.

- vodovodní přípojky jsou v majetku občanů, takže záleží na nich, jak si tyto 
přípojky před zamrznutím ochrání.                                         

- pí Stejskalová - informuje o zaslaném návrhu stavby rekreační chaty, kterou 
bude stavět pan Bušek na vlastní parcele č. 116/1.

- dále informuje o nesplněném úkolu Ing. Vachalce, který měl odpovědět 
zájemcům  o vypracování územního plánu. Tyto odpovědi vyhotovil pan 
Himmer.

- pí Fuksová - upozorňuje na ceny pozemků, které prodává obec. Měla by být 
vypracována nová vyhláška o cenách. Dále upozorňuje na práce na silnici  u 
Doubické hospody /vodovodní řad/, že by bylo dobré přikrýt značky zákazu 
vjezdu přes hráz  z důvodu bezpečnosti.

- Při diskusi bylo řečeno, že hráz není v dobrém stavu, a že by tam jezdily i 
nákladní automobily. Pan Himmer na příští zasedání zajistí zápis o tomto 



stavu, který byl pořízen při opravě výpustě rybníka . Do té doby zůstane 
zachováno současné značení.

ad 5/
- Usnesení jednohlasně přijato.

ad 6/
- paní Stejskalová ukončila zasedání v 19:20 hod.

Příští zasedání se bude konat 07. 04. 2003 od 18:00 hod.

Ověřovatelé zápisu:

Karel Rezek                  Jaroslav Obešlo

Božena Stejskalová Zapsala: Šikýřová
starostka obce



Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 10. 03. 2003 
v úřadovně obecního úřadu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo obce schvaluje:
------------------------------------
1/ Ověřovatele zápisu: Rezek a Obešlo
2/ Zápis ze 6. zasedání ZO ze dne 24. 02. 2003 
3/ Účast paní starostky na XII. Setkání starostek ČR v Ostravě. Účastnický 
poplatek v částce Kč 4.800,- uhradí obec.
4/ Platbu faktur firmě Horák /posílení vodovodního řadu/ č. fa. 5014/03 v částce 
Kč 1.176.818,- a č. fa. 5003/03 v částce Kč 1.196.655,60.
5/ Zakoupení software Windows XP na počítač v kanceláři obec. úřadu.
6/ Dar od Ing. Vachalce (starší počítač) a způsob jeho evidence (bez ceny).

Zastupitelstvo obce rozhodlo:
-----------------------------------
1/ Žádost Ing. Miškovského, o zalesnění vlastního pozemku  č.p. 632/1, podpořit 
jen tehdy, jestliže se zalesněním budou souhlasit sousedé.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
--------------------------------------------
1/ Informace pí Bílkové o stavu prací na vodovodním řadu. Předpoklad 
dokončení v červnu 2003.

Zastupitelstvo  ukládá:
---------------------------
Zůstává bod č. : 6, 7, 9, 11, 12

13/3/03 - Zajistit zprávu o stavu hráze rybníka, která byla pořízena při opravě 
                výpustě rybníka.
 Zodpovídá: Himmer

Termín: 07. 04. 2003 

Stejskalová Božena Himmer Miloslav
starostka obce                                                místostarosta


