Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 07. 04. 2003
v úřadovně obecního úřadu.
-----------------------------------------------------------------------------------------Přítomní: dle presenční listiny - 100 % (pan Rezek příchod v 18,20 hod.)
Program: 1) Zahájení a návrh programu
2) Kontrola usnesení a schválení zápisu ze zas. ZO č. 7 ze dne
10. 03. 2003 .
3) Zpráva o stavu posílení vodovodního řadu.
4) Územní plán - smlouva firmy FACIS
5) Změna členů stavební a kulturní komise
6) Schválení auditu za rok 2002
7) Různé
8) Usnesení
9) Závěr
ad 1)
- pí Stejskalová zahájila zasedání ZO v 18:10, přivítala přítomné a přednesla
návrh programu, který byl jednohlasně schválen bez připomínek.
ad 2)
- kontrola úkolů z usnesení:
bod č. 6/1/03 - předložit výsledky rozboru odpadních vod v hotelu JEF - pí
Jašíčková informuje, že rozbor bude hotov 08. 04. 2003 - tento bod zůstává
bod č. 7/1/03 - přičlenění Pleškových domků k Doubici – 20. 03. 2003 poslán
obci Chřibská oficiální dopis - čekáme na vyjádření - tento bod zůstává
bod č. 9/2/03 - místní šetření na poz. č. p. 1418)1 a 1418)2 z důvodu prodeje
části těchto parcel se zatím neuskutečnilo - tento bod zůstává
bod č. 11/2/03 - vypracovat návrh na přístupovou komunikaci k objektu
č. 104 - tento bod zůstává
bod č. 12/2/03 - smlouva o vstupu obce do SVS byla obci doručena, nyní je
předána k prostudování. Vrt na posílení vodovodního řadu bude proveden
jakmile bude příhodné počasí.
bod č. 13/3/03 - Zprávu o stavu hráze rybníka, která byla pořízena při opravě
výpusti rybníka, se nepodařilo zajistit. O této zprávě bude hovořeno s
minulým místostarostou.

Zápis ze zasedání ZO č. 7 ze dne 10. 03. 2003 byl schválen bez připomínek.
ad 3)
- pí Bílková se na zasedání nedostavila z důvodu školení. Informace o stavu
stavby posílení vodovodu přednesl pan Rezek K. - navrhuje, aby občané,
kterých se budou týkat nové vodovodní přípojky, byli pozváni k projednání.
ad 4)
- pan Himmer - návrh smlouvy od firmy FACIS na vypracování územního
plánu obce Doubice byla předána JUDr. Tiché a všem členům ZO k
posouzení.
Byl vypracován dopis pro občany a rekreanty obce Doubice, ve kterém se
uvádí, že bude provedena sbírka na vypracování územního plánu, jelikož
obec na tak vysoké náklady finanční prostředky nemá. Tyto dopisy budou o
velikonočních svátcích rozdány a zbytek rozeslán poštou.
ad 5)
- pí Stejskalová informuje zastupitelstvo o svém rozhodnutí ve změně
předsedy stavební komise. Předsedu bude vykonávat pan Himmer a Ing.
Vachalec bude člen této komise. K této změně přistoupila z důvodu
nespokojenosti s prací Ing. Vachalce. Dále informovala o doplnění členů
kulturní komise a to o pana Hamáčka a Nečáska za SPD.
ad 6)
- pí Stejskalová informovala přítomné o zápisu z provedeného auditu za rok
2002, který byl opět bez výhrad, za což poděkovala účetní obecního úřadu.
ad 7)
- pí Stejskalová informuje přítomné o dopisu z SCHKO LH, který obec dostala
jako informaci, že na objektu č. 124 se provádějí úpravy, které nejsou
nahlášeny ani konzultovány s SCHKO LH. Upozorňuje na to, že se musí
dodržovat zákony a vyhlášky a to hlavně členové ZO, aby k takovýmto
věcem nedocházelo.
- Ing. Vachalec seznámil přítomné o možném vydávání doubického časopisu
a to 100 - 150 výtisků, kdy cena jednoho kusu by vyšla na 5 - 6 Kč. Vydávat
by se měl asi čtvrtletně, tisk by prováděla jeho firma. O časopis by se měl
starat pan Hamáček, Hladký a Nečásek. První číslo by mělo vyjít koncem
května.

- pí Stejskalová seznámila přítomné s jednáním firmy Agreko Rumburk, která
se zabývá opravami rybníků a která nám zdarma vypracuje návrh oprav
a vybudování obecních rybníků. Tento návrh bude vhodný pro územní plán.
- pan Himmer - je nutné zakoupit antivirový program AVG - ZO souhlasí
Dále informuje o žádosti Skautů o povolení táboření v k. ú. Doubice. Obec
proti táboření není, ale pitnou vodu a elektr. energii budou odebírat na
Obecním úřadu, ne jako v dřívější době u Stejskalů. Obec za odběr vody
bude požadovat úklid v obci a okolí (sběr papírů a lahví) a za elektrickou
energii (lednice a mrazák) obci zaplatí dle skutečné spotřeby.
Pan Faix bude požádán o provedení vývodu vody ze sklepa obecního úřadu.
-

pí Stejskalová informovala přítomné o zasedání SOT a SPRŠ. Bylo
rozhodnuto, že každá obec bude mít svá vlastní trička se znakem obce. Naše
obec bude mít trička zelená.
Hotel Jef žádá o 30 kusů, SPD 30 kusů a pro obec bude objednáno 10 ks.
Celkem se objedná 35 ks vel. XXL a 35 ks velikosti XXXL.

-

pan Himmer informuje o možné výrobě znaku a vlajek obce. Vlajka má
rozměr 100 x 70 cm a cena je přibližně 1.250,- Kč. Obec objedná 10 ks s tím,
že 2 - 3 ks zůstanou obci, ostatní se nabídnou k prodeji.
Dále navrhuje veřejné zasedání pro občany, které by se mělo uskutečnit v
hotelu JEF 3. 5. 2003 od 18:00 hod.
Paní Fuksová navrhuje pro toto zasedání připravit informace o vodovodu a
pozvat i paní Bílkovou a pana Horáka.

-

pí Stejskalová - žádost pí Kamberské o vyjádření ke stavbě rodinného domku
na parcele č.1021/2 - investor manželé Prchalovi z Jiříkova.
Obec Doubice se k této stavbě vyjádří dle posouzení SCHKO LH .
Dále pí Stejskalová žádá o schválení proplacení faktury č. 230028 v částce
34.500,- Kč za technickou pomoc při stavbě vodovodu - ZO souhlasí

-

pí Stejskalová - žádost pana Obešla o možnost ukládat domovní odpad z
penzionu U Matyáše, kde je v nájmu, do kontejneru na dohodu dle vyhlášky
obce o likvidaci odpadu.
ZO - souhlasí s částkou 1.500,- Kč ročně .

-

pí Fuksová - žádá obecní úřad o venkovní opravu budovy, opadává omítka a
je vadná střecha a okapy.

Zednické práce provede firma pana Vachalce a na střechu budeme jednat s
panem Merežkem z Rybniště, který může zajistit i prkna.
ad 8)
Usnesení jednohlasně přijato.
ad 9)
- pí Stejskalová ukončila zasedání ve 20:30 hod.
Příští zasedání se bude konat 28. 4. 2003 od 18:00 hod.

Ověřovatelé zápisu:

Jana Fuksová

Alena Jašíčková

Božena Stejskalová
starostka obce

Zapsala: Šikýřová

Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 07. 04. 2003
v úřadovně obecního úřadu.
--------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce schvaluje:
-----------------------------------1) Ověřovatele zápisu: Fuksová a Jašíčková
2) Zápis ze 7. zasedání ZO ze dne 10. 03. 2003
3) Zápis z auditu obce Doubice za rok 2002
4) Nákup software AVG
5) Provoz skautského tábora v k. ú. Doubice
6) Nové složení stavební a kulturní komise
7) Nákup 70 ks triček se znakem obce Doubice
8) Objednávku na 10 ks vlajek se znakem obce
9) Proplacení faktury č. 230028 v částce 34.500,- Kč za technickou pomoc při
stavbě vodovodu
Zastupitelstvo obce rozhodlo:
-----------------------------------1) Uzavřít dohodu o poplatku za komunální odpad s panem Obešlem, který má
v nájmu penzion U Matyáše - roční poplatek stanoven na 1.500,- Kč.
Zastupitelstvo obce ukládá:
--------------------------------Zůstávají body č.: 6, 7, 9, 11,

Božena Stejskalová
starostka obce

Miloslav Himmer
místostarosta

