Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 16. února 2004 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. 18 ze dne 19. 01. 2004
3) Schválení výsledků hospodaření obce a konečné inventury,
4) Předložení zprávy finančního a kontrolního výboru
5) Schválení rozdělení a prodeje pozemků 502, 928, 1492 a 2083
6) Obecně závazné vyhlášky 1/2004 a 2/2004
7) Různé
8) Usnesení
9) Závěr

ad 1)
paní Stejskalová zahájila zasedání ZO v 17:03, přivítala přítomné a přednesla návrh
programu, který byl přijat bez připomínek.
ad 2)
- k zápisu ze zasedání ZO č. 18 ze dne 19. 01. 2004 nebylo připomínek. V 17:12 se
dostavil pan Vachalec.
ad 3)
- paní Stejskalová informovala přítomné o výsledcích inventury a hospodaření obce.
ZO schvaluje jednomyslně
ad 4)
- paní Fuksová předložila zprávu finančního výboru.
- paní Jašíčková předloží na příštím ZO zprávu kontrolního výboru.
ad 5)
- pan Himmer požádal o schválení rozdělení a prodeje pozemků p. č. 502, 928, 1492
ZO schvaluje 6:1
- dále požádal o schválení prodeje pozemku p. č. 2083 (louka o výměře 37 m2) slečně
Olze Chatrné za cenu 100,- Kč/ m2, který ZO již jednou projednalo, ale jeho
opomenutím to nebylo uvedeno v usnesení.
ZO schvaluje jednomyslně
ad 6)
- pan Himmer požádal o schválení Obecně závazné vyhlášky 1/2004, kterou se mění
Obecně závazná vyhláška 1/2001 v článku 4 - poplatek za odpad činí 460,- Kč.
ZO schvaluje jednomyslně

- dále pan Himmer požádal o schválení Obecně závazné vyhlášky 2/2004, kterou se
ruší Obecně závazná vyhláška 4/1993 o prodeji a pronájmu obecních pozemků.
ZO schvaluje jednomyslně
ad 7)
- protože se nepodařilo shromáždit všechny údaje o likvidace odpadu a výběru
rekreačního a ubytovacího poplatku ve všech šesti doubických ubytovacích zařízeních,
předloží pan Himmer celkovou zprávu na příštím ZO,
- pan Vachalec navrhuje potvrzenky za ubytování v podobě dvou oddělitelných
kupónů se stejnými čísly, s uvedením jména, počtu dnů pobytu a celkovou zaplacenou
částkou. Pan Milan Hladký byl požádán o pomoc s návrhem. Po jeho předložení zjistí
paní Jašíčková možnosti výroby a cenu zde v regionu,
- paní Stejskalová informuje o zápisu z jednání SOT a o souhrnné statistice výsledků
práce Policie ČR v našem regionu za minulý rok,
- pan Himmer informuje o nabídce Vlasty a Jiřího Deusových na komplexní údržbu
zeleně v obci (nabídka platí jak pro obec, tak pro soukromé majitele pozemků). Na
základě dobrých zkušeností v minulém období připraví obec do konce měsíce návrh
smlouvy a Deusovi konkrétní nabídku a ceny poskytovaných prací. Vzhledem
k odborným znalostem (dcera je absolventkou zahradnické školy) se nebude jednat
pouze o kácení, ale i o údržbu trávníků, plotů, keřů, stromů a ostatní zeleně, včetně
návrhů na výsadbu,
- paní Stejskalová informuje ZO o žádosti manželů Reichových o stanovisko obce ke
stavbě na pozemku p. č. 277/6. Protože je obecně známo, že na tomto místě stával
v minulosti dům, nemá obec v tuto chvíli námitky. Přesto při konečném rozhodování
bude pro obec směrodatné stanovisko SCHKO LH. Dále si obec vyhrazuje právo
posoudit konkrétní návrh stavby,
- dále informuje paní Stejskalová o oznámení paní Michaely Hlinkové, že provádí ve
skladových prostorech obchodu nutné úpravy (výměna bojleru a dřezu, regály, …)
a následné vymalování,
- 21. února 2004 se koná v KD Krásná Lípa Maškarní ples Tolštejnského panství, za
obec se pravděpodobně zúčastní osm lidí,
- pracovníci České pošty přislíbili, že navštíví prostory naší bývalé pošty ve středu
18. února 2004 mezi 12. a 13. hodinou, aby došlo k vyklizení prostor a následně k jejich
předání obci,
- na závěr informuje pan Himmer ZO o návrhu pana akad. arch. Josefa Matyáše na
revitalizaci středu obce. Tato studie (projekt) by se měla stát součástí vstupních
podkladů pro tvorbu ÚPD obce. Ačkoliv je projekt finančně náročný, podle názoru
pana Vachalce by bylo možno najít investora. Tato studie bude v nejbližších dnech
k dispozici na www.doubice.cz jako příspěvek do diskuse o budoucí podobě obce.

ad 8)
Usnesení z 19. zasedání ZO Doubice, konaného dne 16. února 2004
I.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Ověřovatele zápisu Janu Fuksovou a Alenu Jašíčkovou,
2. Zápis ze 18. zasedání ZO ze dne 19. ledna 2004,
3. Výsledky hospodaření obce a konečnou inventuru,
4. Rozdělení a prodej pozemků 502, 928, 1492 a 2083 (viz příloha, která je součástí
usnesení),
5. Obecně závazné vyhlášky 1/2004 a 2/2004.
II.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. zprávu ze zasedání SOT,
2. zprávu finančního výboru,
3. zprávu o výsledcích práce Policie ČR v regionu během minulého roku
ZO schvaluje jednomyslně
ad 9)
- paní Stejskalová ukončila v 18:33 zasedání ZO,
- termín příštího zasedání je pondělí 15. března 2004 v 17:00.

Ověřovatelé zápisu:

Božena Stejskalová
starostka obce

Jana Fuksová

Alena Jašíčková

V Doubici 16. února 2004

Zapsal: Miloslav Himmer

