
Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
 konaného dne 8. září 2003 v úřadovně obecního úřadu.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Přítomní: dle prezenční listiny - přítomno: 6 (86 %)
                 - v 19:30 hod. odešel Ing. Vachalec a ve 20:20 se dostavil pan Rezek

Program: 1/ Zahájení a návrh programu
      2/ Kontrola usnesení a schválení zápisu ZO č. 13 ze dne 11. 08. 2003 

                3/ Vodovodní řad - informace o stavu stavby
                4/ Dotace na obnovu rybníků a opravu míst. komunikací

      5/ Dotace na územní plán a opravu kapličky
      6/ Různé
      7/ Usnesení
      8/ Závěr

ad 1/       
- pan Himmer zahájil zasedání ZO v 18:10, přivítal přítomné a přednesl návrh 

programu, který byl přijat bez připomínek.

ad 2/ kontrola úkolů z usnesení:

- bod č. 17/5/03 - Vypracovat návrh zásad o prodeji a pronájmu pozemků z 
majetku obce -  zůstává / návrh byl vypracován, předložen, ale bude ještě 
doplněn a upraven.

- k zápisu ze zasedání ZO č. 13 ze dne 11. 08. 2003 nebylo připomínek.

ad 3/
- pí Stejskalová podala informace o  vodovodu - od 26. 8. se čerpá voda z vrtu 

a vody je dostatek, plné jsou oba vodojemy - čtyři nádrže. Nyní se bude 
provádět velký rozbor vody, probíhá vypracování ochranných pásem v okolí 
vodojemů, vrtu a pramenišť. Dále informovala o tom, že úplné zaplacení 
prací na posílení vodovodního řadu bude až po kolaudaci,

- pan Himmer navrhuje trvat na platném znění smlouvy a požadovat od firmy 
Horák smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení, i když firma tvrdí, 
že staveniště nebylo připravené včas. Získané finance by se mohly použít na 
územní plán. Ostatní zastupitelé souhlasí,

- pí Stejskalová dodává, jestliže se podaří pokutu získat, bylo by lepší opravit 
místní komunikace,

- ZO rovněž souhlasí, aby firma Horák uhradila náklady za dovoz vody, který 
činí cca 170.000,- Kč za červenec a srpen, protože tyto náklady by obci 
nevznikly, kdyby stavba byla předána v termínu.

- pí Fuksová - dotaz na kolaudaci a na termín předání stavby



- pí Stejskalová - zatím se předání připravuje papírově, kolaudace by mohla 
být do 15. 10. 2003 

- pí Fuksová - dotaz na připojení žadatelů na obecní vodovodní řad
- pan Himmer - ohledně připojení a odstranění závad bude jednat s paní 

Bílkovou, které pošle dopis se seznamem nedodělků a zároveň jí sdělí, že ZO 
požaduje její přítomnost na dalším řádném zasedání dne 06. října.

ad 4/
- pan Himmer informuje, že pan Rezek sehnal agenturu, jejíž prostřednictvím 

bychom mohli získat finanční prostředky z programu PHARE na obnovu 
rybníka a opravu místních komunikací. Musí být připraveny návrhy a 
podmínky, cena je při zadání 5.000,- Kč a po získání dotace cca 2% z výše 
dotace,

- pí Stejskalová seznámila přítomné s návrhem ceny prací za projekt Ing. 
Kurky na odbahnění rybníka, náklady na projektovou dokumentaci max. 
121.500,- Kč.

ad 5/
- pan Himmer informuje o možnosti získat dotaci z POV MMR na vytvoření 

územního plánu obce (30 %) a opravu kapličky (60 %),
- dále seznámil přítomné s vnitřním soupisem Programu obnovy obce 

Doubice, ke kterému zastupitelé neměli připomínek a souhlasili, aby se stal 
přílohou k žádosti o dotaci.

ad 6/
- pí Stejskalová informovala přítomné o výběru budoucího nájemce obchodu, 

byla vybrána paní Michaela Hlinková,
- pí Fuksová - obchod bude předán 29. 09. 2003 a nebude uzavřen, paní 

Hlinková bude ihned pokračovat - ZO  souhlasí bez připomínek,
-   pí Stejskalová - podala informace ze zasedání TP,
- pan Himmer podal informace o povolování kácení stromů,
- dále žádá zastupitelstvo o schválení prodeje pozemku p. č. 1411/1 o výměře 

2.130 m2 Ing. Babicovi a to za 50,- Kč/m2 - ZO souhlasí,
- dále žádá zastupitelstvo o schválení záměru prodeje pozemku p. č. 751 o 

výměře 841 m2 - ZO souhlasí,
- pí Stejskalová žádá zastupitelstvo o schválení bezúplatného převodu 

elektrické sirény HZS Ústeckého kraje - ZO souhlasí,
- pan Himmer žádá zastupitelstvo o schválení žádosti pana Slámy o připojení 

na obecní vodovodní řad z důvodu stavby rodinného domku na pozemku p. 
č.  20/1 v Doubici - ZO souhlasí,

- pí Šikýřová žádá zastupitelstvo o schválení 2. rozpočtové změny a to 
z důvodu přijaté dotace od KÚ na sociální potřeby v částce 5.000,- Kč, čímž 



se rozpočet obce změní v příjmu i ve vydání na 5.329.000,- Kč - ZO 
souhlasí,

- pan Himmer seznámil přítomné s návrhem zásad prodeje a pronájmu 
pozemků v majetku obce, Ing. Vachalec s návrhem souhlasil, v 19:30 se 
omluvil a ze zasedání odešel z pracovních důvodů,

- po diskusi o návrhu zásad prodeje a pronájmu obecních pozemků byly 
zaznamenány připomínky. K tomuto návrhu bude pracovní zasedání ZO 
16. září v 16:00,

- ve 20:20 se dostavil pan Rezek (příjezd z dovolené),
- pí Reichová - upozorňuje na neposekaný pozemek p. č. 1021/2 kde jsou 

vykvetlé bodláky. K tomuto upozornění se připojil pan Faix s tím, že i pod 
jeho zahradou je takovýto neposekaný pozemek,

- pí Stejskalová - majitelé byli písemně upozorněni, že v případě neposekání 
jim může být uložena pokuta,

- pan Faix - při připojování na nový vodovodní řad budou mít někteří žadatelé 
dva vodoměry, aby se zabránilo nesrovnalostem při odečítání spotřeby.

ad 7/

Usnesení z  e     14  . zasedání ZO Doubice, konaného dne   08. 09  .     2003   

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:



--------------------------------------------
1/ Ověřovatele zápisu: pana Himmera a pana Obešla,
2/ Zápis z 13. zasedání ZO ze dne 11. 08. 2003,
3/ Zásady POV obce Doubice,
4/ Nového nájemce obchodu a podepsání nové nájemní smlouvy s paní 
Michaelou Hlinkovou,
5/ Prodej pozemku p. č. 1411/1 o výměře 2.130 m2 za 50 Kč/m2 Ing. Babicovi.
6/ Zveřejnit záměr prodeje obecního pozemku p. č. 751 o výměře 841 m2 v k. ú. 
Doubice,
7/ Bezúplatný převod sirény HZS Ústeckého kraje,
8/ Žádost pana Slámy na připojení k obecnímu vodovodu na parcele 20/1 v 
Doubici.
9/  2. rozpočtovou změnu obce a to v příjmech i ve výdajích na 5,329.000,- Kč
10/ Podání žádosti o dotaci z programu Phare na opravu místních komunikací a 
obnovu rybníků a pověřuje paní Stejskalovou a pana Himmera projednáním až 
do podpisu připravené smlouvy.
11/ Podání žádosti o dotaci z POV MMR na vytvoření územního plánu obce a 
opravu kapličky a pověřuje paní Stejskalovou a pana Himmera projednáním až 
do podpisu připravené smlouvy.
 
II. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
-----------------------------------------------------
1/ Zápis a usnesení ze zasedání TP ze dne 01. 09. 2003 

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

Usnesení jednohlasně schváleno.
ad  8/
- pí Stejskalová ukončila zasedání ve 20:45,
- termín příštího řádného zasedání je 06. 10. 2003 od 17:00 hodin.

Ověřovatelé zápisu: Božena Stejskalová
starostka obce

Miloslav Himmer

V Doubici dne 10. září 2003

Jaroslav Obešlo Zapsala:  Anna Šikýřová


