
Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 19. 05. 2003 
v úřadovně obecního úřadu.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Přítomní: dle presenční listiny - 100 %

Program: 1/ Zahájení a návrh programu
      2/ Kontrola usnesení a schválení zápisu ZO č. 9 ze dne 28. 04. 2003

                3/ Zhodnocení veřejné schůze
                4/ Dopis majitelům nemovitostí a schválení sbírky na ÚP

      5/ Vodovodní řad - dotazy na pí Bílkovou
      6/ Obecní pozemky
      7/ Různé
      8/ Usnesení
      9/ Závěr

ad 1/
- pí Stejskalová zahájila zasedání ZO v 18:00, 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 sděluje, že výsledky rozboru ještě neobdržela - tento bod zůstává

bod č. 7/1/03 - přičlenění Pleškových domků k Doubici - čekáme na 
vyjádření od obce Chřibská - tento bod zůstává

bod č. 11/2/03 - splněn - nejlepší přístupová cesta k objektu č. 104 je kolem 
objektu č. 64 

bod č. 14/4/03 - splněn - čekáme na odpověď od České pošty. Paní 
Stejskalová informuje přítomné o tom, že hovořila se zástupci pošty z 
důvodu pozdních příjezdů doručovatelek

ad 3/
- pí Stejskalová informovala přítomné o zaslaném dopisu chalupářky, se 

kterým nemůže souhlasit.
- pí Fuksová veřejnou schůzi hodnotí kladně.
- pan Himmer není spokojen s vystoupením paní Bílkové, která jako zástupce 

investora, tedy obce, vnesla svými neuspokojivými odpověďmi neklid mezi 
obyvatele obce, jak bude vlastně vypadat zásobování vodou. Jinak hodnotí 
setkání také kladně, je potěšen nečekaně velikým zájmem obyvatel.



ad 4/
- pan Himmer žádá zastupitelstvo obce o schválení vyhlášení sbírky na územní 
plán obce Doubice.
- dále informuje o vypracovaném dopisu, ve kterém vyzývá majitele (a jejich 
rodinné příslušníky) nemovitostí, aby se přihlásili k trvalému pobytu v naší obci. 
Když by naše obec měla přes 100 obyvatel, dostávala by ze státního rozpočtu 
zhruba o 200.000,- Kč více.
- pí Jašíčková  - bylo by dobré k tomuto dopisu přidat i odpovědi na dotazy na 
veřejné schůzi.

 ZO - jednohlasně schváleno

ad 5/
- pan Himmer - informace o stavbě na posílení vodovodního řadu - propojení 

vodovodního řadu bude před Doubickou hospodou a u objektu č. 173. Dále 
oznamuje, že paní Bílkové byl poslán faxem seznam otázek, na které má 
odpovědět nejpozději do konce t. m.

- Ing. Vachalec - upozorňuje na různé nedostatky při stavbě 
- pí Stejskalová - zajistí u paní Bílkové zodpovězení dotazů k vodovodnímu řadu 

a požádá ji o předložení a předání definitivní projektové dokumentace, tedy 
té, podle které se skutečně staví.

ad 6/
- pan Himmer - žádost manželů Svobodových o prodej pozemku na stavbu 
rodinného domku - doporučuje právně ošetřit smlouvu s tím, že pozemek bude 
jejich až po stavbě domu. Část pozemku č. p. 527/1 bude projednán až po 
odkoupení pozemku od PF. Pozemek č. p. 1094 v k.ú. Doubice - záměr obce 
prodat tento pozemek bude vyvěšen na úřední desce. 
- pan Obešlo - doporučuje vypracovat nový řád o prodeji pozemků, aby všichni, 
kteří budou stavět rodinný domek, měli rovné podmínky.

ZO - souhlasí a doporučuje schválit prodej 
                                                                     až bude nová vyhláška o prodeji poz.

- pan Himmer dále žádá ZO o schválení záměru 
obce odprodat pozemky č. p. 6/1 o vým. 111 m2, 
č. p. 2104/2 o vým. 75 m2 a č. p. 1177/3 o vým. 
440 m2.

ZO - souhlasí všichni  
- připomínka k bývalé cestě kolem objektu č. 62 ke koupališti - měla by se 

zachovat a obnovit, protože nynější cesta ke koupališti vede přes soukromý 
pozemek



- žádost JUDr. Greifové o oddělení pozemku 1152/1, který budeme kupovat od 
PF ČR, se bude projednávat až po koupi

ad 7/
- pan Himmer - informace o České poště - zatím nemáme odpověď na naše 

připomínky
- žádost Ing. Vachalce o pronájem místností poštovní přepážky

 ZO - předběžně souhlasí s pronájmem, 
konečné vyjádření až po odpovědi ČP

- pí Stejskalová - informace o nákupu triček pro soutěže Tolštejnského panství
- dále informuje, že 06. 06. 2003 se zúčastní slavnostního předání dekretu o 

udělení znaku a praporu obce Doubice v Praze v Poslanecké sněmovně 
Parlamentu ČR (autor znaku Milan Hladký vyzván, aby ji doprovázel).

- 26. 05. 2003 navštíví naši oblast ministr zemědělství Jaroslav Palas a tuto 
návštěvu ukončí v hotelu JEF (diskuse se zemědělci a starosty výběžku).

- 30. 05. 2003 se koná valná hromada Severočeské vodárenské společnosti, 
zúčastní se starostka obce Božena Stejskalová, která tímto byla pověřena 
zastupitelstvem obce.

- 24. 05. 2003 naši obec navštíví zástupci obce Daubitz z SRN - pan Himmer se 
pokusí tuto návštěvu odložit na 07. 06. 2003, kdy jsou pořádány Tolštejnské 
slavnosti.

- pan Obešlo poděkoval za sponzorské dary Ing. Nečáskovi a panu Rieggerovi.
- pan Riegger vyzval zastupitelstvo obce, aby dobře uvážilo svůj záměr vstoupit 

do SVS (naše malá obec nebude mít možnost cokoliv ovlivnit a bude v rukou 
velké společnosti).

ad 8/
- Usnesení jednohlasně přijato.

ad 9/
- pí Stejskalová ukončila zasedání ve 20:45 hod.

Příští zasedání se bude konat 09. 06. 2003 od 18:00 hod.

Ověřovatelé zápisu:

Jana Fuksová ………………….. Karel Rezek ………………...



Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 19. 05. 2003 
v úřadovně obecního úřadu.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Zastupitelstvo obce schvaluje:
------------------------------------

1/ Ověřovatele zápisu: paní Fuksová, pan Rezek
2/ Zápis z 9. zasedání ZO ze dne 28. 04. 2003 
3/ Vyhlášení sbírky na územní plán obce Doubice
4/ Předat všem majitelům nemovitostí výzvu k přihlášení k trvalému pobytu
    v Doubici a jako přílohu zdůvodnění a odpovědi na dotazy z veřejné schůze.
5/ Zveřejnit záměr obce prodat pozemek č. 6/1 o výměře 111 m2, 2104/2
    o výměře 75 m2 a 1177/3 o výměře 440 m2 v k. ú. Doubice.
6/ K zastoupení obce při jednání na valné hromadě Severočeské vodárenské
    společnosti byla pověřena starostka obce paní Stejskalová.

Zastupitelstvo obce ukládá:
---------------------------------

Zůstávají body č.: 6 a 7

15/5/03  Prověřit vodovodní řad v místě pod objektem č. 64  k objektu  č. 104,  
              kde se stále drží voda.

Zodpovídá: Stejskalová
Termín: 31. 05. 2003 

16/5/03  Pozvat paní Bílkovou na schůzku se ZO, aby zodpověděla dotazy
    zastupitelů, které jí byly písemně zaslány a aby předala platnou
    projektovou dokumentaci.

Zodpovídá: Stejskalová
Termín: 27. 05. 2003 

17/5/03  Vypracovat návrh vyhlášky, kde budou stanovena pravidla pro prodej
               pozemků v obci.

Zodpovídá: Himmer
Termín: 09. 06. 2003 

Božena Stejskalová Miloslav Himmer
starostka obce místostarosta


