
Zápis ze 13. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 11. 08. 2003 
v úřadovně obecního úřadu.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Přítomní: dle presenční listiny - přítomno: 6 (86 %)

Program: 1/ Zahájení a návrh programu
      2/ Kontrola usnesení a schválení zápisu ZO č. 12 ze dne 30. 06. 2003 

                3/ Vodovodní řad - informace o stavu stavby
                4/ Revokace usnesení

      5/ Dodržování nočního klidu
      6/ Stavební komise - informace
      7/ Různé
      8/ Usnesení

                9/ Závěr

ad 1/       
- pí Stejskalová zahájila zasedání ZO v 18:05 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, ale místo vyhlášky budou 
vypracovány zásady pro prodej a pronájem pozemků obce. První verze 
návrhu těchto zásad byla dnes předána zastupitelům k připomínkování.

- bod č. 18/5/03 - Zajistit posudek stavu hráze rybníka u firmy Agreco 
Rumburk - při jednání bylo firmou doporučeno, objednat posudek u Ing. 
Kůrky z Přelouče. Z finančních důvodů zatím nebyla podána objednávka.

- k zápisu ze zasedání ZO č. 12 ze dne 30. 06. 2003 nebylo připomínek.

ad 3/
- pí Stejskalová podala informace o pokračování na stavbě vodovodního řadu - 

čerpadlo je hotové, ale musí se zjistit, na které celnici je. Při napouštění 
nového vodojemu bylo zjištěno, že propouští, musí se provést oprava.

- zatím dovážíme vodu, dvě až tři cisterny denně. Obec uhradí pouze dodávku 
za červen, ostatní bude hradit stavební firma, která nedodržela termín předání 
stavby a jejího uvedení do zkušebního provozu.

- pí Stejskalová žádá ZO o potvrzení, že hlavní vodovodní řad a části přípojek 
vedoucích ke hranici pozemku jednotlivých vlastníků jsou v majetku obce

ZO - potvrzuje 

ad 4/



- pí Stejskalová navrhuje zastupitelstvu obce revokaci usnesení a to ze dne 
14. ledna 2003 o zřízení výborů a komisí a usnesení ze dne 7. dubna 2003, 
čl. 1, bod 6 - nové složení stavební a kulturní komise a nahrazuje ho tímto 
textem: ZO zřizuje a volí kontrolní výbor a finanční výbor: KV - předseda 
Alena Jašíčková, členové Marie Sakalošová a Jaroslav Obešlo. FV - předseda 
Jana Fuksová, členové Karel Rezek a ing. Pauer.

- ZO revokuje usnesení ze dne 19.5.2003  č. II. bod 17 o vypracování návrhu 
vyhlášky na prodej pozemků a nahrazuje ho vypracováním návrhu zásad o 
prodeji a pronájmu pozemků z majetku obce Doubice.

ZO - schválilo

- dále pí Stejskalová dává návrh na vyhlášení vyhlášky obce č. 1/2003 o 
zrušení vyhlášek č. 3/93,  5/93 a 3/94, které jsou neplatné z důvodu vyhlášení 
vyhlášek nových.

 ZO - souhlasí
ad 5/
pí Stejskalová informuje přítomné o žádosti občanů v okolí penzionu 
U Matyáše o zajištění nočního klidu. Protože jsou přítomní zástupci této 
žádosti a i provozovatel tohoto penzionu, žádá o dohodu obou stran na 
ukončení provozu na terase ve 24:00 hodin. S touto dohodou obě strany 
souhlasí.

ad 6/
pan Himmer žádá přítomné o schválení záměru obce prodat obecní pozemky 
p. č. 2083 o výměře 37 m2 , p. č. 1509 o výměře 472 m2 a p. č. 86 o výměře 
245 m2.

ZO - souhlasí

- dále informuje o žádosti na prodej části místní komunikace p. č. 2147 
u objeku č. p. 43.

ZO - rozhodlo, že místní komunikace 
obec prodávat nebude

- na obec přišla žádost o vyjádření k přestavbě kůlny u objektu  č. p. 45 
současně s dokumentací a s kladným vyjádřením SCHKO Lužické Hory.

ZO - souhlasí

- pan Himmer dále informuje o přerušení územního a stavebního řízení na 
stavbu dvou rodinných domů na pozemku p. č. 1451 v k. ú. Doubice

ad 7/



- pí Stejskalová informovala přítomné o skautském táboře, a tak jako každý 
rok, děti uklidí odpadky odhozené po obci.

- na pronájem obchodu se přihlásili tři zájemci, kteří budou pozvání 
k osobnímu jednání a na jeho základě bude na příštím ZO doporučen jeden 
z nich, aby s ním obec uzavřela smlouvu.

- byla dokončena oprava místní komunikace u obj. č. p. 45, ale u Doubické 
hospody silnice opravená není.

- pí Fuksová dotaz na připojení pana Haltufa a Kozáka k vodovodnímu řadu.
- pan Himmer informoval o tom, že se musí zdokumentovat studny a 

zmapovat potrubí, s připojením se počítá po projednání s dodavatelem stavby 
a se SČVK.

- dále informuje o úniku vody v objektu č. p. 96, kde majitelé odmítají zaplatit 
celou částku. Majitelé navrhují zaplatit pouze 1000,- Kč. 

ZO - rozhodlo uhradit celou 
spotřebu vody

- dále pan Himmer informuje o záměru SCHKO LH vyhlásit zvláště chráněné 
území přírodní rezervace Spravedlnost

- Obec Chřibská zaslala písemné vyjádření, že nesouhlasí se změnou hranic 
katastru a tedy s přičleněním Pleškových domků k obci Doubice.

- pan Faix - dotaz na rozbor odpadních vod v hotelu JEF.
- pí Stejskalová odpověděla, že zde byla Inspekce životního prostředí z Ústí 

nad Labem, budou provádět nové odběry na nové rozbory.
- Ing. Nečásek - bylo řečeno, že firma Agreco zjistí, v jakém stavu je hráz 

rybníka a sama si zajistí dotace na provedení prací. Nyní se říká, že to 
provede jiná firma, které se to bude muset zaplatit.

- pí Stejskalová - toto písemné zjištění stavu hráze budeme potřebovat k 
projektu na opravu rybníka a tudíž i na dotace. Jak jsem již řekla, objednávku 
na toto zjištění podáme, až zjistíme, kolik by to obec stálo. Tato částka by ale 
nakonec měla být zahrnuta v celkovém projektu.

- pí Fuksová upozorňuje na článek v Děčínském deníku a nesouhlasí s jeho 
vyzněním proti doubickým občanům. Nesouhlasí i někteří další přítomní 
členové ZO a hosté.

- pan Himmer uvádí, že stručná fakta, která poskytl reportérce paní Šárce 
Peškové, byla správná. Jejich formulace v článku byla ale zavádějící. Chyba 
je ale každopádně na jeho straně, protože si nevyžádal autorizaci textu před 
jeho zveřejněním. S paní Peškovou bude ve věci ještě jednat.  

- pan Obešlo informuje o pořádání závodů na koloběžkách pro děti a dospělé a 
žádá zastupitelstvo obce o nákup cen v hodnotě do 1000,- Kč.

- ZO - schválilo /5 pro, 1 proti/

ad 8/



Usnesení z  e   13. zasedání ZO Doubice, konaného dne 11.   0  8.     2003   

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
--------------------------------------------

1/ Ověřovatele zápisu: paní Fuksová a pan Obešlo
2/ Zápis z 12. zasedání ZO ze dne 30. 06. 2003 
3/ Záměr prodat pozemky č. p. 2083 o výměře 37 m2, č. p. 1509 o výměře 
472 m2 a č. p. 86 o výměře 245 m2, vše v k. ú. Doubice.
4/ Přestavbu kůlny u objektu č. p. 45.
5/ Nákup cen na koloběžkové závody pro děti a dospělé v částce 1000,- Kč.
 
II. Zastupitelstvo obce  rozhodlo:
--------------------------------------------

1/ Vydat Vyhlášku obce č. 1/2003 o zrušení vyhlášek 3/93, 5/93 a 3/94.
2/ Neprodávat žádné obecní komunikace.
3/ Vymáhat celou částku 4.410,- Kč za spotřebu vody v objektu č. 96.

III. Zastupitelstvo obce ukládá:
-----------------------------------------

Zůstává bod č. 17/5/03.

IV. Zastupitelstvo obce potvrzuje:
--------------------------------------------

1/ Hlavní vodovodní řad a části přípojek vedoucích ke hranici pozemků 
jednotlivých vlastníků jsou v majetku obce.

V. Zastupitelstvo obce revokuje:
-------------------------------------------

1/ Usnesení ze dne 14.1.2003 o zřízení výborů a komisí a usnesení ze dne 
7.4.2003 č. I./bod 6 - nové složení stavební a kulturní komise a nahrazuje ho 
tímto textem:
ZO zřizuje a volí kontrolní výbor a finanční výbor: KV - předseda Alena 
Jašíčková, členové Marie Sakalošová a Jaroslav Obešlo. FV - předseda Jana 
Fuksová, členové Karel Rezek a ing. Pauer.
2/ Usnesení ze dne 19. 05. 2003 č. II., bod 17 o vypracování návrhu vyhlášky na 
prodej pozemků a nahrazuje ho vypracováním návrhu zásad o prodeji a 
pronájmu pozemků z majetku obce Doubice.

Usnesení jednohlasně schváleno.



ad  9/
- pí Stejskalová ukončila zasedání ve 20:30 hod.
- termín příštího zasedání 08. 09. 2003 od 18:00 hodin.

Ověřovatelé zápisu: Božena Stejskalová
    starostka obce

Jana Fuksová

Jaroslav Obešlo

V Doubici dne 13. srpna 2003

Zapsala:  Anna Šikýřová


