
Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 30. 06. 2003 
v úřadovně obecního úřadu.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Přítomní: dle presenční listiny -  přítomno: 7  (100 %)

Program: 1/ Zahájení a návrh programu
      2/ Kontrola usnesení a schválení zápisu ZO č. 11 ze dne 9.6.2003 

                3/ Vodovodní řad - odklad převzetí stavby
                4/ Stavební komise - informace

      5/ Různé
      6/ Usnesení
      7/ Závěr

ad 1/
- pí Stejskalová zahájila zasedání ZO v 18:07 hod., přivítala přítomné a 

předala slovo panu Himmerovi, který se ujal  řízení schůze.
- pan Himmer přednesl návrh programu zasedání, který byl jednohlasně přijat.

ad 2/ kontrola úkolů z usnesení:

- bod č. 17/5/03 - Vypracovat návrh vyhlášky, kde budou stanovena pravidla 
pro prodej pozemků v Doubici - zůstává.

- bod č. 18/5/03 - Zajistit posudek stavu hráze rybníka u firmy AGREKO 
Rumburk - zůstává

- k zápisu ze zasedání ZO č. 11 ze dne  09. 06. 2003 nebylo připomínek.

ad 3/
- ing. Netopil informoval přítomné o pracích na posílení vodovodního řadu - 

rozvody fungují, propojení se vyzkoušelo, před dokončením je vodojem. 
Vzorky vody z vrtu jsou provedeny, voda je výborná. Upozorňuje na to, že se 
musí zajistit nakládání s vodami u Povodí Ohře. Hladina vody ve vrtu je o 
100 m níže, než předpokládal projekt. Proto je nutné silnější čerpadlo a tedy i 
silnější přívod proudu. Jednání s SČE probíhá. Na dotaz pana Himmera jak 
dlouho se ví, že projektované čerpadlo nevyhovuje odpovídá: asi 10 dnů - 
dále informuje o tom, že práce na vrtu jsou hotovy. Když bude zajištěno 
čerpadlo, čerpat vodu ve zkušebním provozu by bylo možno nejpozději 
kolem 10. srpna. Čerpadlo bude spínáno automaticky podle potřeby 
v souvislosti s poklesem hladiny vody ve vodojemu.

ad 4/



pan Himmer informuje přítomné o žádosti pí Evy Stejskalové o prodej 
pozemků parc. č. 1423/3 – louka o výměře 56 m2 , 1411/3 – louka o výměře 
28 m2, 1411/4 – louka o výměře 90 m2, 6/1 – louka o výměře 111 m2, 2104/2 – 
ostatní komunikace o výměře 75 m2 za cenu 50,- Kč/m2.

ZO - schválilo jednohlasně

- žádost pí Lukáčové (zastupuje zeť pan Nechvíle) o prodej pozemku parc. č. 
1413 a 1418.
Návrh na prodej za těchto podmínek - obec rozšíří místní komunikaci, která 
by se měla zatrubnit a zavést do odtoku pod silnici - dojedná pan Himmer a 
pan Vachalec na místě se všemi dotčenými, t. j. paní Lukáčová, pan Sakaloš, 
pan Beránek a pan Sirovátka. O jednání bude zastupitelstvo informováno na 
příštím zasedání ZO.

- pan Himmer - sdělení SNP ČŠ o stavbě kůlny u objektu č.p. 162

- žádost o prodej a pronájem pozemku manželům Tůmovým bude projednáno 
na příštím zasedání po vyjádření SCHKO Labské pískovce. Ing. Tůma tuto 
žádost doplnil o záměr pěstovat zde včely.

- stavba rodinného domu  - manželé Prchalovi z Jiříkova - SCHKO Lužické 
hory i obec souhlasí s variantou 1.

ZO - jednohlasně schválilo
 variantu 1. nákresu RD

- stavba RD pana Rezka a Babinského - SCHKO Lužické hory i obec souhlasí 
s navrhovanou podobou RD.

- návrh přebírat přes internet podklady od Katastrálního úřadu v Rumburku 
(vratná záloha 2.000,- Kč a poplatky jako od KÚ). Host Ing. Tůma 
upozorňuje, že dle zákona jsou údaje od KÚ pro obce bezplatné.

- pan Himmer dále upozorňuje na místní komunikaci od č. p. 21 až 45, která je 
opravená a měla by být průjezdná jen z jedné strany, a to odshora - osadit 
značku jednosměrná ulice a zákaz vjezdu do jednosměrné ulice (dolů). 

ZO - jednohlasně souhlasí

- o  průjezdnosti hráze se bude jednat až po zprávě o stavu hráze od AGREKA 
Rumburk

ad 5/



- pan Himmer informuje přítomné o odpovědi České pošty - ukončení činnosti 
je definitivní a vyklizení poštovního úřadu bude provedeno do konce září t. r.

- skautský tábor z Benátek nad Jizerou bude požádán o pomoc při úklidu obce 
(sběr papírů apod. okolo silnic a místních komunikací).

- pí Fuksová dává na vědomí, že ukončila nájemní smlouvu na koloniál ke dni 
30. 09. 2003 ze zdravotních důvodů.

- pan Himmer dává návrh na schválení další odměny starostce a 
místostarostovi dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. a to 1/2  s výplatou v 07/03 
a druhou polovinu s výplatou v 12/03.

ZO - souhlasí jednohlasně

- pí Šikýřová přednesla návrh na rozpočtovou změnu, týkající se hlavně dotací 
- viz příloha. 

ZO - schváleno

- pan Himmer - je potřeba, aby firma Horák upravila silnici před Doubickou 
hospodou, kde se drží voda a dále místní komunikaci u č. p. 45 (rozšíření  při 
výjezdu na hlavní komunikaci).

- dále informuje o dopisu firmy Horák. Obec nebude přebírat dílčí objekty.

ZO - souhlasí jednohlasně

- z důvodu nedodržení termínu předání stavby vodovodního řadu obec stále 
musí dovážet pitnou vodu. Od 01. července bude dovezenou vodu fakturovat 
firmě Horák (firma Horák by měla tuto pitnou vodu zajistit nebo zaplatit).

ZO - souhlasí jednohlasně

- pan Himmer - žádost Ing. Babice o potvrzení žádosti o koupi pozemku z 
důvodu úvěru od ČS - jelikož nemáme ujasněnou cenu obecních pozemků, 
bude se ZO tímto zabývat na příštím zasedání.

- pí Stejskalová - dává návrh, aby obec poskytla pí Paličkové příspěvek ve výši 
1.500,- Kč z obecních financí na zakoupení palivového dřeva

ZO - návrh schválilo jednohlasně



ad 6/

Usnesení ZO  
----------------

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
--------------------------------------------
1/ Ověřovatele zápisu: pan Himmer a pan Rezek
2/ Zápis z 11. zasedání ZO ze dne 09. 06. 2003 
3/ Prodej pozemků pí Stejskalové Evě - parc. č. 1423/3 – louka o výměře 56 m2 , 
1411/3 - louka o výměře 28 m2, 1411/4 - louka o výměře 90 m2, 6/1 - louka o 
výměře 111 m2, 2104/2 - ostatní plocha o výměře 75 m2 za cenu 50,- Kč/m2.
4/ Návrh stavby rodinného domku, varianta č. l, v k. ú. Doubice - manželé 
Prchalovi.
5/ Návrh stavby rodinného domku v k.ú. Doubice - manželé Babinských
6/ Návrh stavby rodinného domku  v k. ú. Doubice - manželé Rezkovi
7/ Jednosměrnost místní komunikace od č. p. 21 k č. p. 45
8/ Další odměnu starostce a místostarostovi dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
9/ 1. rozpočtovou změnu upravenou na částku v příjmech Kč 5,324 tis. Kč a ve 
výdajích Kč 5,324 tis. 
10/ Nákup dřeva pro pí Paličkovou v částce 1.500,- z obecních financí.

II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
----------------------------------------------------
1/ Výpověď pí Fuksové z nájmu koloniálu k 30. 09. 2003 

III. Zastupitelstvo obce ukládá:
-----------------------------------------
Zůstává bod č. 17/5/03 a 18/6/03

Usnesení jednohlasně schváleno.

ad 7/
- pí Stejskalová ukončila zasedání ve 20:45 hod.
- Termín příštího zasedání bude upřesněn.

Ověřovatelé zápisu: Božena Stejskalová
    starostka obce

Miloslav Himmer

Karel Rezek

V Doubici 03. července 2003
Zapsala:  Anna Šikýřová


