Zápis ze 16. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 10. listopadu 2003 v úřadovně obecního úřadu
Přítomní: dle prezenční listiny - přítomno: 7 (100 %)
Program: 1/ Zahájení a návrh programu
2/ Kontrola usnesení a schválení zápisu ZO č. 15 ze dne 13. 10. 2003
3/ Změny v zastupitelstvu obce
4/ Informace o kolaudaci posílení vodovodního řadu a schválení
proplacení konečné faktury
5/ Zásady prodeje a pronájmů obecních pozemků.
6/ Zpráva komise pro prodej pozemků
7/ Schválení další odměny starostce a místostarostovi dle nařízení
vlády č. 37/2003
8/ Příkaz k inventuře obecního majetku za rok 2003
9/ Různé
10/ Usnesení
11/ Závěr
ad 1/
-

pan Himmer zahájil zasedání ZO v 17:10, přivítal přítomné a přednesl návrh
programu, který byl přijat bez připomínek.

ad 2/ kontrola úkolů z usnesení:
- bod č. 17/5/03 - splněn
-

k zápisu ze zasedání ZO č. 15 ze dne 13. 10. 2003 nebylo připomínek.

ad 3/
- paní Stejskalová předběžně informovala přítomné o ukončení funkce starostky ze
zdravotních důvodů k 31. 12. 2003. Zároveň dává návrh, aby se na příštím zasedání
při veřejném hlasování rozhodlo o novém starostovi a místostarostovi obce.
ad 4/
- paní Stejskalová informovala přítomné o kolaudaci stavby posílení
vodovodního řadu a požádala přítomné o schválení proplacení konečné
faktury firmě Horák Děčín a to v částce 986.499,40 Kč.

-

ZO - schváleno (4 pro, 2 proti a 1 se zdržel hlasování)
Ing. Vachalec - dotaz na nedodělky - pan Himmer odpověděl kladně s tím, že se
nepovedlo dohodnout s firmou Horák napojení vodovodního řadu u objektu č. 14

ad 6/
-

pan Himmer podal informace z komise pro prodej pozemků p. č. 502, 1492 a 928/1
od Pozemkového fondu ČR (připravují se smlouvy)
dále přednesl návrh na prodej obecních pozemků
ZO - schváleno jednohlasně

ad 7/
- pí Šikýřová požádala přítomné o schválení další odměny pro starostku
a místostarostu dle nařízení vlády č. 37/2003
ZO - schválilo jednohlasně
ad 8/
-

pí Stejskalová dává příkaz k provedení inventury obecního majetku k 31. 12. 2003.
Předsedou inventarizační komise byl navržen pan Himmer.
ZO - souhlasí

ad 9/
-

pí Stejskalová žádá zastupitelstvo o schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy o
projednávání přestupků, která bude uzavřena s Městským úřadem Krásná Lípa.
ZO - schváleno jednohlasně

-

pan Himmer informuje o jednání o plánu ochrany na Správě NPČŠ, kterého se dne
02. prosince t. r. zúčastní Ing. Vachalec

-

paní Jašíčková sestaví kalendář kulturních akcí v obci na rok 2004, jedná se hlavně
o to, aby se jednotlivé akce v obci a v Tolštejnském panství časově nekryly,

-

pí Šikýřová - návrh na zakoupení 17 ks kolekcí pro děti z naší obce na Mikulášskou
nadílku.
ZO souhlasí

-

dále dává návrh na Předvánoční setkání s důchodci, které se tradičně koná
každý rok s tím, že v letošním roce by se uskutečnilo v hotelu JEF.
Občerstvení pro každého důchodce by bylo v částce 100,- Kč a jako příspěvek na
vánoční svátky obdrží každý důchodce od obce 300,- Kč.
ZO souhlasí

-

k těmto akcím se vyjádřil pan Rezek - pro děti uspořádá Mikulášskou besídku ve
Staré hospodě a to 05. 12. 2003. Dále se paní Jašíčková pokusí pro setkání
s důchodci zajistit hudbu. Setkání s důchodci se uskuteční 09. 12. 2003 od 15:00.

ad 10/
Usnesení ze 16. zasedání ZO Doubice, konaného dne 10.11. 2003
I.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1/ Ověřovatele zápisu: paní Fuksovou a Jašíčkovou
2/ Zápis z 15. zasedání ZO ze dne 13.10. 2003.
3/ Proplacení konečné faktury na posílení vodovodního řadu firmě Horák Děčín v
částce 986.499,40 Kč.
4/ Příkaz k provedení inventury obecního majetku k 31.12.2003

5/ Zásady prodeje a pronájmu obecních pozemků.

6/

7/
8/
9/
10/
II.

Byla provedena úprava dle cenového věstníku č. 21/2003, a to za pronájem
obecních pozemků užívaných s rekreačními chatami - cena za rok 2,- Kč za m2
a pozemků užívaných v ostatních případech - cena za rok 1,- Kč za m2.
Prodej pozemků 751/1, 1501, 1509, 86 a 783/1. Cena pozemků pro pány Jetleba
(751/1 - louka 841 m2), Máje (1501 - zastavěné území 860 m2) a Jirgla (86 - louka
245 m2) byla stanovena na 60,- Kč/m2. Prodej pozemku 1509 - louka 472 m2
panu Matuškovi za 50,- Kč/m2 byl již jednou schválen ZO dne 15. 04. 2002. Cena
pro pana Pospíšila (783/1 - zastavěné území 995 m2) stanovena na 100,- Kč/m2.
Odůvodnění:
K prodeji dochází na základě postupné inventury obecních pozemků a pozemků
v pronájmu, aby byl uveden do souladu skutečný stav se stavem právním.
V případě prvních tří žadatelů se jedná o pozemky ležící v těsném sousedství
jejich stavebních parcel, které mohou mít využití pouze jako louka. Dosavadní
užívání všech těchto pozemků se nebude měnit. V případě pana Pospíšila se jedná
o pozemek ve svahu, který by případně mohl být využit jako stavební.
Podrobné podklady jsou k nahlédnutí na OÚ.
Nákup 17 ks vánočních kolekcí pro děti.
Uskutečnění tradičního předvánočního setkání s důchodci. Občerstvení pro
jednotlivce v částce 100,- Kč a příspěvek na vánoční svátky v částce 300,- Kč pro
každého důchodce.
Další odměnu starostce a místostarostovi dle vyhlášky č. 37/2003 .
Veřejnoprávní smlouvu s Městským úřadem v Krásné Lípě na řešení přestupků
v obci.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1/ Sdělení o ukončení funkce starostky s tím, že veřejná volba nového starosty
a místostarosty bude na příštím zasedání obecního zastupitelstva.
Usnesení jednohlasně schváleno.
ad 11/
- zastupitelé poděkovali paní starostce za její dlouholetou úspěšnou práci pro obec
a popřáli jí do budoucna hlavně hodně zdraví,
-

pan Himmer ukončil zasedání v 18:40,

-

termín příštího zasedání : 08. 12. 2003 v 17:00.

Ověřovatelé zápisu:

Božena Stejskalová
starostka obce

Jana Fuksová
Alena Jašíčková

V Doubici 10. listopadu 2003

Zapsala: Anna Šikýřová

