Zápis ze 18. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 19. ledna 2004 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. 17 ze dne 15. 12. 2003
3. Zabezpečení ambulantní první pomoci.
4. Různé
5. Usnesení
6. Závěr

ad 1)
paní Stejskalová zahájila zasedání ZO v 17:10, přivítala přítomné a přednesla návrh
programu, který byl přijat bez připomínek.
ad 2)
- k zápisu ze zasedání ZO č. 17 ze dne 15. 12. 2003 nebylo připomínek.
ad 3)
- paní Stejskalová informovala přítomné o změně zajištění APP ve Šluknovském
výběžku. Sídlo bude ve Velkém Šenově, výjezdová služba lékař + řidič v pracovní dny
od 18 do 06 hodin, jinak nepřetržitě, telefon 412391444, cena max. 21,- Kč za občana
ročně.
ZO schvaluje jednomyslně
ad 4)
- paní Stejskalová informuje ZO o nutnosti zvýšit platbu za odvoz odpadu na 500,- Kč.
V minulém roce bylo za odvoz zaplaceno cca 133.000,- Kč, ale vybráno bylo pouze cca
77.000,- Kč. Na příštím ZO bude předložena ke schválení nová vyhláška o odpadech,
aby mohla nabýt platnosti již od března 2004.
ZO schvaluje jednomyslně
- paní Jašíčková a paní Fuksová předloží na příštím ZO zpráva kontrolního
a finančního výboru.
- pan Himmer bude informovat na příštím ZO o tom, jak je smluvně zajištěna
likvidace odpadu a jak probíhá výběr rekreačního a ubytovacího poplatku ve všech
šesti doubických ubytovacích zařízeních. Pan Vachalec a paní Fuksová navrhují
vybírat tyto poplatky formou zvláštních potvrzenek (logo obce, přesné určení
platby,…), které budou ubytovatelé „nakupovat“ od OÚ a „prodávat“ přímo svým
hostům a které by případně mohly sloužit jako upomínka na Doubici.
- pan Himmer informuje o kulturních událostech v nejbližší budoucnosti:
24. ledna 2004 se koná 2. maškaráda na Kopeckého kopci v Horním podluží, zápis
09:30, začátek 10:00,
30. ledna 2004 pořádá SPD v pořadí již 20. Doubický reprezentační ples od 19 hodin
v pražském Mánesu (viz skříňka SPD),

21. února 2004 se koná v KD Krásná Lípa Maškarní ples Tolštejnského panství,
vstupné 70,- Kč, maska podmínkou - možnost jejího zakoupení na místě,
- paní Stejskalová informuje o žádosti o příspěvek pro knihovnu a navrhuje přispět
částkou 1.000,- Kč,
ZO schvaluje 4:1
- dále paní Stejskalová informuje o žádosti o příspěvek na cyklistické závody
a navrhuje přispět částkou 1.000,- Kč,
ZO schvaluje jednomyslně
- paní Stejskalová informuje o činnosti SOT (Svazek obcí Tolštejn) a při té příležitosti
upozorňuje na možnost získat výhodně kolmé letecké snímky obce. Do příštího ZO
zjistí pan Himmer, zda letecká mapa obce od firmy JAS - Stejskal z ČB bude dodána
také v datech, která budou do budoucna použitelná při digitalizaci katastru v ÚPD.
- paní Stejskalová dále informuje o tom, že NPČŠ zahájil řízení, týkající se plánované
akce Brtnické ledopády.
- pan Vachalec upozorňuje na havarijní stav klenby v budově bývalé pošty. Je nutný co
nejrychlejší zásah. Pan Himmer a pan Vachalec navštíví odpovědnou pracovnici ing.
Šlechtovou v Novém Boru, aby došlo k urychlené dohodě o vyklizení prostor.
O výsledku jednání bude ZO informováno na příštím zasedání.
- pan Himmer vyzval pana Vachalce, aby podal zprávu o pozemku 783/1, aby bylo
možno definitivně vyřídit žádost o slevu ing. Pospíšila. Ing. Vachalec informoval ZO, že
pozemek by sice mohl být svojí výměrou považován za stavební, že se ale nachází
poměrně daleko od inženýrských sítí, je ve svahu a přístup k němu je pouze obtížný
(a to ještě ne po celý rok) po úzké nezpevněné cestě udržované jako louka. Nakonec
ZO rozhodlo, vzhledem ke změněné situaci, aby byl uvedený pozemek ing. Pospíšilovi
prodán za 90,- Kč/m2.
ZO schvaluje jednomyslně
- na dotaz paní Fuksové, na jakém základě dochází k probírce nelesní zeleně (většinou
náletových dřevin, neudržovaných porostů a stromů suchých, poraněných nebo
ohrožujících přilehlé stavby) v zastavěné části obce, odpověděl pan Himmer, že
základní rozhodnutí bylo učiněno po konzultaci a schválení CHKO Lužické hory.
Následné práce probíhají od podzimu 2003 na základě ústní dohody bezplatně s tím, že
pracovníci pověření probírkou ručí za odborné provedení prací a za následný úklid,
dřevo si za odměnu ponechávají pro vlastní využití. Pan Vachalec navrhuje, aby
v letošním roce probíhaly tyto práce na základě písemné smlouvy.
ZO schvaluje jednomyslně

ad 5)

Usnesení ze 18. zasedání ZO Doubice, konaného dne 19. ledna 2004
I.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Ověřovatele zápisu Jaroslava Obešla a Miloslava Himmera
2. Zápis ze 17. zasedání ZO ze dne 15. 12. 2003.
3. Zvýšení platby za odvoz odpadu na 500,- Kč.
4. Finanční příspěvky pro rok 2004
- pro knihovnu ve výši 1.000,- Kč,
- pro tradiční cyklistický závod ve výši 1.000,- Kč.
II.
1.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
zprávu ze zasedání SOT,
2. zprávu NPČŠ o zahájení řízení v akci Brtnické ledopády.
Zastupitelstvo obce revokuje:

III.

bod III/1 z usnesení ze dne 15. prosince 2003, který je nahrazen souhlasem
s platbou 21,- Kč ročně na jednoho obyvatele za ambulantní první pomoc.
bod I/6 z usnesení ze dne 10. listopadu 2003, kde ve věci pozemku 783/1 rozhodlo
ZO odprodat tuto parcelu za cenu 90,- Kč/m2.
-

-

-

-

Usnesení ZO schváleno.
ad 6)
paní Stejskalová informovala na závěr zastupitele o tom, že se rozhodla setrvat ve
funkci minimálně do provedení auditu hospodaření obce za uplynulé období s tím,
že její další rozhodnutí bude záviset na jejím zdravotním stavu. Poté ukončila
v 19:20 zasedání ZO.
termín příštího zasedání : 16. února 2004 v 17:00.

Ověřovatelé zápisu:

Božena Stejskalová
starostka obce

Jaroslav Obešlo

Miloslav Himmer

V Doubici 19. ledna 2004

Zapsal: Miloslav Himmer

