
Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
 konaného dne 15. prosince 2003 v úřadovně obecního úřadu

Přítomní: dle prezenční listiny - přítomno: 5 (72 %)

Program: 1. Zahájení a návrh programu
2. Kontrola usnesení a schválení zápisu ZO č. 16 ze dne 10. 11.  2003 
3. Informace ze zasedání o zabezpečení ambulantní první pomoci.
4. Informace  ze zasedání NPČŠ o plánu ochrany přírody 
5. Různé
6. Usnesení
7/ Závěr.

ad 1)       
pan Himmer zahájil zasedání ZO v 17:10, přivítal přítomné a přednesl návrh 
programu, který byl přijat bez připomínek.

ad 2)
- úkoly splněny 
- k zápisu ze zasedání ZO č. 16 ze dne 10. 11. 2003 nebylo připomínek.

ad 3)
pan Himmer informoval přítomné o zasedání o zabezpečení ambulantní první pomoci, 
ze kterého vyplynulo, že by obce měly za tuto službu  platit dle počtu obyvatel. Po 
diskusi zastupitelstvo rozhodlo za tuto službu neplatit. 

ad 4)
Ing. Vachalec podal informace ze zasedání NPČŠ. Z hlediska ochrany parku je 
nejdůležitější informace o vzniku hippostezek a možnost vzniku upravovaných 
běžeckých stop. 

ad 5)
- pí Jašíčková informovala přítomné o ČOV a rozborech odpadních vod v hotelu JEF.
Bylo jednáno se zástupci životního prostředí v Rumburku. Hodnoty pro rozbor 
odpadních vod byly nastavené na vysoké hodnoty, a proto rozbory nevyhovovaly. Byla 
doporučena firma, která se těmito rozbory přímo  zabývá. ČOV nezapáchá.

- pí Šikýřová požádala zastupitelstvo o schválení 3. rozpočtové změny dle přílohy.

ZO schvaluje

- pan Himmer podal informace ze zasedání SOT a žádá zastupitelstvo o schválení 
finančních příspěvků pro rok 2004:
-    750,- Kč - dotace SOT na opravy zříceniny hradu Tolštejn,
- 1.000,- Kč - členský příspěvek SOT,
- 3.000,- Kč - příspěvek pro OPS TP
- 1.078,- Kč - příspěvek na projekt obnovy místních komunikací.

ZO souhlasí



- žádost pan Sváčka a pí Čapkové o napojení na obecní vodovod z důvodu stavby 
rodinného domku na parcele č. 1443 v k.ú. Doubice.                                   

ZO souhlasí

- pan Himmer podal informaci o jednání se zástupci České pošty v Novém Boru z 
důvodu vyklizení prostor bývalé pošty. Obci bylo oznámeno, že objekt pošty bude 
vyklizen v průběhu prvního pololetí příštího roku, což se obci nelíbí a proto písemně 
požádalo o urychlené vyklizení prostor. Do dnešního dne jsme nedostali odpověď.

- dále informoval o jednání se zástupci dopravního inspektorátu v Rumburku z 
důvodu žádosti o umístění zpomalovacích pruhů před Doubickou hospodou a při 
vjezdu do obce. Tato žádost byla inspektorátem zamítnuta.

- dále informoval o ukončení sbírky na územní plán. Bylo vybráno 24.700,- Kč, které 
byly uloženy na zvláštní účet u ČSOB.

- dále byla projednána žádost Ing. Pospíšila o snížení ceny pozemku, který bude 
kupovat. Po diskusi souhlasil s původní schválenou cenu.

- pí Jašíčková  informuje o zajištění půlnoční mše s varhanní hudbou na Štědrý den 
od 21:00 hod. Je potřeba zajistit dopravu faráře.

ad 6/

Usnesení ze 17. zasedání ZO Doubice, konaného dne 15. 12.  2003 

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:  

1.  Ověřovatele zápisu:  Ing. Vachalec a pan Rezek
2.  Zápis z 16. zasedání ZO ze dne 10. 11.  2003. 
3. 3. rozpočtovou změnu obce na konečnou částku v příjmech i ve výdajích

8,474.700,- Kč dle přílohy. 
4. Finanční příspěvky pro rok 2004:

-    750,- Kč - dotace SOT na opravy zříceniny hradu Tolštejn,
- 1.000,- Kč - členský příspěvek SOT,
- 3.000,- Kč - příspěvek pro OPS TP
- 1.078,- Kč - příspěvek na projekt obnovy místních komunikací

5. Žádost pana Sváčka a paní Čapkové o připojení na obecní vodovod na parcele
p. č. 1443 v k. ú. Doubice, z důvodu stavby rodinného domku.

II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:  

1. Ukončení veřejné sbírky na vypracování územního plánu a odvodu peněz v částce
24.700,- Kč na zvláštní účet u ČSOB.

III. Zastupitelstvo obce rozhodlo:  

1. Nezaplatit příspěvek na ambulantní první pomoc.



Usnesení jednohlasně schváleno.

ad  7/
- pan Himmer ukončil zasedání v 18:40,
- termín příštího zasedání : 19. ledna 2004 v 17:00.

Ověřovatelé zápisu: Božena Stejskalová
starostka obce

Ing.  Vachalec

Karel Rezek

V Doubici 18. prosince 2003 Zapsala: Anna Šikýřová


