Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 09. 06. 2003
v úřadovně obecního úřadu.
-------------------------------------------------------------------------------------------Přítomní: dle presenční listiny - 86 %
Program: 1/ Zahájení a návrh programu
2/ Kontrola usnesení a schválení zápisu ZO č. 10 ze dne 19. 05. 2003
3/ Vodovodní řad - informace o pracích
4/ Stavební komise - informace
5/ Různé
6/ Usnesení
7/ Závěr
ad 1/
- pí Stejskalová zahájila zasedání ZO v 18:02 hod., 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 předložila výsledky rozboru, ze kterých není patrné, zda odpadní
voda z ČOV odpovídá normě. Na příštím zasedání bude podáno vysvětlení k
jednotlivým údajům na rozboru. Paní Jašíčková informuje o tom, že zatím
není cítit zápach z hotelové čističky - splněno.
bod č. 7/1/03 - přičlenění Pleškových domků k Doubici - pí Stejskalová
hovořila se starostou obce Chřibská, který jí sdělil, že zastupitelstvo Chřibské
je proti navrhované výměně pozemků a změně katastrů obou obcí. Toto
vyjádření zašlou písemně - vyřazeno.
bod č. 15/5/03 - prověřit vodovodní řad mezi objektem č. 64 a 104, kde se
neustále drží voda - pí Stejskalová zajistila od Telecomu mapu s vedením
telefonních kabelů a příští týden se na tomto místě bude kopat, aby se
zjistilo, zda jde o únik vody z vodovodního řadu - splněno.
bod č. 16/5/03 - pozvat paní Bílkovou na schůzku se zástupci ZO - schůzka
se uskutečnila 27.5.2003 - splněno (viz příloha).
bod č. 17/5/03 - Vypracovat návrh vyhlášky, kde budou stanovena pravidla
pro prodej pozemků v Doubici - zůstává.
K zápisu ze zasedání ZO č. 10 ze dne 19.5.2003 nebylo připomínek.
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-

-

-

ad 3/
pí Bílková informovala přítomné o pokračování stavby posílení vodovodního
řadu:
Vrt již narazil na vodu, která je výborná, čeká se na rozbor. Vydatnost zdroje
je dobrá.
V tuto chvíli probíhají tlakové zkoušky obou nových řadů. Voda z vrtu je
čerpána do nové komory vodojemu (zatím nepropojena se dvěma starými).
Přípojky k novému zásobnímu řadu jsou a budou prováděny pouze na hranici
soukromých pozemků.
Řad V1 bude zásobovat (dle posledního platného projektu) č. p. 14 - 20 a
bude zakončen hydrantem. Padly návrhy, aby a) na tento řad byla připojena
také č. p. 10 - 13 a aby byla současně odpojena od tzv. zdroje Továrna a b)
byl tento řad propojen se zásobním řadem, který je veden od č. p. 2 k č. p. 4
tak, aby na něj mohl být připojeny objekty č. p. 5 a 9.
Termín předání díla by měl být dodržen (30. června), pí Bílková požádá
urychleně o povolení zkušebního provozu, aby mohla být voda z vrtu použita
k zásobování obce. Vše záleží hlavně na výsledcích rozborů vody, rozbory již
probíhají.
Většina dotazů v diskusi byla zodpovězena, ostatní případné připomínky pan
Himmer pošle pí Bílkové, která na ně odpoví.
V souvislosti s vodovodem se ještě ukázaly další problémy, které musí být
vyřešeny: voda uniká nejen mezi č. p. 64 a 104, ale i v okolí č. p. 39.

ad 4/
- pan Himmer informoval přítomné o oznámení stavebních prací na objektu č.
86, dále u objektu č. 198 bude drobná stavba (pergola a ohniště) a u objektu
č. 123 také drobná stavba - kůlna o rozměru 16 m2 - k tomuto ohlášení obec
nemá námitky a s pracemi souhlasí.
- na SCHKO LH byl zaslán dotaz, zda na vytipovaných pozemcích v obci
mohou stát rodinné domky. Tento předběžný souhlas a upřesnění potřebuje
obec v případě prodeje pozemků na stavbu RD.
ad 5/
- pan Himmer
- informace o tom, že Česká pošta nám zatím neodepsala na náš dopis ohledně
zrušení poštovní přepážky v obci. Zatím počkáme na odpověď.
- na našem katastru budou v létě opět skauti a to od 28. 06. do 19. 07. 2003 v
lese za Doubicí ve směru na Dolní Chřibskou.
- pan Prokopec zaslal na obec oznámení o svatební veselici a to ze 14. 06. na
15. 06. 2003, která se bude konat na jeho pozemku (tzv. fabrika). ZO se

shodlo na tom, že po 22. hodině by obyvatelé obce již neměli být rušeni
nadměrným hlukem. Oznamovateli sdělí pan Himmer.
- pí Stejskalová informovala o udělení dekretu na obecní znak a vlajku.
- dále informuje o žádosti o možnosti stánkového prodeje textilu a obuvi
vietnamského živnostníka Nam Ngo Huu.
- Sbírka na územní plán je povolena Krajským úřadem v Ústí nad Labem,
zahájení sbírky bude včas oznámeno plakátky.
- informace z Tolštejnských slavností - velká účast, z naší obce jen 2 občané.
- seznámila přítomné se znaleckým posudkem stavu hráze rybníka, který byl
vypracován v roce 1998 před opravou výpustě. Stav hráze i nyní není takový,
aby zde jezdily nákladní auta a autobusy. Firma Agreko Rumburk dělala
průzkum odbahnění a oprav našich tří rybníků a propočítala, že by tyto práce
stály asi 15 mil. Kč a projekt na opravy 250 tis. Kč.
- pí Jašíčková - dává k dispozici odpadkové koše na hráz rybníka, je potřeba
zajistit přidělání.
- dále se informuje na doubický časopis, o kterém se hovořilo na minulých
zasedáních. Pan Vachalec oznamuje, že zatím nedostal jediný příspěvek a že
práce na přípravě časopisu jsou zatím zastaveny.
- v diskusi o hrázi Starého rybníku se většina zastupitelů shodla na tom, že by
na hráz měla být umístěna značka „zákaz vjezdu nákl. automobilů“ a že by
měla být na hrázi i omezena rychlost. V tuto chvíli se počká na posudek fy
Agreko.
ad 6/
- Usnesení jednohlasně přijato.
ad 7/
- pí Stejskalová ukončila zasedání ve 20:45 hod.
Příští zasedání se bude konat 30. 06. 2003 od 18:00 hod.
Ověřovatelé zápisu:

Alena Jašíčková

Tomáš Vachalec

Božena Stejskalová
starostka obce

Zapsala: Šikýřová

Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 9. 06. 2003
v úřadovně obecního úřadu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce schvaluje:
-----------------------------------1/ Ověřovatele zápisu: paní Jašíčkovou a pana Vachalce
2/ Zápis z 10 zasedání ZO ze dne 19.5.2003
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
-------------------------------------------1) Zápis z jednání ve věci "Posílení vodovodu v obci Doubice" konaného dne
27. 05. 2003.
2) Stánkový prodej před budovou OÚ, provozovaný panem Nam Ngo Hua.
Zastupitelstvo obce ukládá:
--------------------------------Zůstává bod č.: 17/5/03
18/6/03 Zajistit posudek stavu hráze rybníka u firmy AGREKO Rumburk.
Zodpovídá: Stejskalová
Termín: 30.6.2003

Božena Stejskalová
starostka obce

Miloslav Himmer
místostarosta

