Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 13. října 2003 v úřadovně obecního úřadu.
---------------------------------------------------------------------------------------------Přítomní: dle prezenční listiny - přítomno: 4 (57 %)
Program: 1/ Zahájení a návrh programu
2/ Kontrola usnesení a schválení zápisu ZO č. 14 ze dne 08. 09. 2003
3/ Vodovodní řad - informace
4/ Různé
5/ Usnesení
6/ Závěr
ad 1/
- pan Himmer zahájil zasedání ZO v 17:50, 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 znovu
upraven.
- k zápisu ze zasedání ZO č. 14 ze dne 08. 09. 2003 nebylo připomínek.
ad 3/
- pan Himmer informoval přítomné o jednání se zástupci stavby posílení
vodovodu, ve středu 15. 10. od 17:00 bude toto jednání pokračovat, proto
žádá všechny členy ZO, aby se tohoto jednání zúčastnili.
ad 4/
- pan Himmer - informoval přítomné o přípravě prodeje pozemků od PF ČR pozemků p. č. 502, 1792 a 928/1 a po konzultaci se starostkou bude svoláno
zastupitelstvo ke schválení návrhu rozdělení.
- v neděli 26. 10. 2003 od 14:00 se koná Veřejná schůze v BAŠTĚ ve Staré
hospodě. Na programu bude informace o obecním vodovodu, o územním
plánu a sbírce na jeho vytvoření a o počtu obyvatel obce.
- Informace o žádostech občanů na kácení stromů. Na základě posouzení
zástupce z SCHKO LH Ing. Knoblocha jednotliví žadatelé obdrží od
obecního úřadu rozhodnutí o povolení kácení.
- Tento měsíc se bude opravovat místní komunikace od Tomanů ke
Stavomontu.

-

Dále bude zatrubněno zbývajících cca 8 m příkopu podél místní komunikace
(u Sirovátků). Toto zatrubnění provede na vlastní náklady pan Sirovátka.
ZO - schváleno

-

pí Šikýřová podala informaci o výběru poplatků. Jako každý rok, tak i letos
je několik neplatičů, kteří jsou několikrát vyzýváni k zaplacení. Pro
představu: za pitnou vodu k dnešnímu chybí 3 platby, za odpad 4 platby, za
psy 1 platba. Za nájem obchodu a pozemků je zaplaceno.
pan Himmer - žádá zastupitelstvo o schválení žádostí o připojení na obecní
vodovod těchto majitelů: Seyček, Kozák, Haltuf, Rezek, Babinský, Pěnka
a Prchal.
ZO - schváleno

-

-

dále žádá ZO, po podrobném vysvětlení důvodů, o schválení záměru obce
odprodat tyto pozemky: 7/1, 8/1, 783/1, 1501, 1094/1, 1094/2 a 1449,
všechny v k. ú. Doubice.
ZO - schváleno

-

Ing. Vachalec - pan Goldberg má požadavek vytyčit místní komunikace z
důvodu protahování v zimním období. V souvislosti s opravami místních
komunikací dohodne pan Himmer.
Ing. Tůma - upřesnění žádosti o prodej nebo pronájem pozemku p. č. 336/1,
který by chtěl využít pro chov včel. Je ochoten pronajmout si celý pozemek
za cenu 1,- Kč za m2 za rok.
rozhodne starostka

-

-

-

pan Tauber - poslední zápisy ze zasedání ZO nejsou na internetu. Dále
podává ústní stížnost na chování pan Rezka. Mělo se jednat o ostrou slovní
výměnu spojenou s výhrůžkami.
pan Himmer - tuto záležitost vidí jako sousedský spor, protože pan Rezek
v žádném případě nejednal jako zastupitel obce. Následně vyzývá oba blízké
sousedy k usmíření. Jestliže však přesto pan Tauber podá písemnou stížnost,
obec ji předá přestupkové komisi k vyřízení.

Usnesení ze 15. zasedání ZO Doubice, konaného dne 13. 10. 2003
Zastupitelstvo obce schvaluje:
-------------------------------------------1/ Ověřovatele zápisu: pana Himmera a pana Obešla.
2/ Zápis z 14. zasedání ZO ze dne 08. 09. 2003.
3/ Oprava místní komunikace od Tomanů ke Stavomontu.
4/ Žádosti o připojení na obecní vodovod (Seyček, Kozák, Haltuf, Rezek,
Babinský, Pěnka a Prchal).
5/ Záměr obce prodat poz. č.p. 7/1, 8/1, 783/1, 1501, 1094/1,1094/2 a 1449.
I.

II.
Zastupitelstvo obce ukládá:
----------------------------------------Zůstává bod č. 17/5/03.
19/10/03 Zápisy ze zasedání ZO zveřejnit a i nadále zveřejňovat na internetu.
Zodpovídá: pan Himmer
Termin: 26. 10. 2003
Usnesení jednohlasně schváleno.
ad 8/
- pan Himmer ukončil zasedání v 18:55 hod.
- termín příštího zasedání bude nejpozději 10. listopadu 2003 v 17:00.
Ověřovatelé zápisu:

Božena Stejskalová
starostka obce

Miloslav Himmer

Jaroslav Obešlo

V Doubici 14. října 2003

Zapsala: Anna Šikýřová

