Zápis ze 20. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 15. března 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. 19 ze dne 16. 02. 2004
3) Schválení rozpočtu obce na rok 2004,
4) Projednání prodeje a pronájmu obecních pozemků
5) Různé
6) Usnesení
7) 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. 19 ze dne 16. 02. 2004 nebylo připomínek a byl
jednohlasně schválen.
ad 3)
- paní Šikýřová informovala přítomné o rozpočtu obce na rok 2004, který byl
zveřejněn na úřední desce a nebyly k němu podány žádné připomínky. Žádá
zastupitelstvo o schválení rozpočtu, který činí jak v příjmech, tak i ve vydáních 1,270
tisíc Kč.
ZO schvaluje jednomyslně
ad 4)
- Ing. Tůma žádá o prodej části pozemku p.č. 336/1 cca 400 m2 a zbytek výměry
pozemku do pronájmu. Zastupitelstvo navrhuje odprodat celý pozemek za přijatelnou
cenu, jelikož se jedná ve většině výměry o svah a skálu. Jednání s žadatelem
pokračuje,
- paní Stejskalová informuje přítomné o změně pronájmu pozemku p. č. 1214, který
měl v pronájmu pan Miloslav Čapek a nyní o tento pozemek požádal jeho syn Petr,
- dále informuje o pronájmu části obecního pozemku p.č. 1207/1 cca 457 m2, o který
požádala paní Hrubá (pozemek k pronájmu byl řádně zveřejněn jako záměr obce),
- pan Himmer žádá přítomné o schválení návrhu záměru obce prodat pozemky p. č.
849/2 o výměře 45 m2, 1422/1 o výměře 722 m2, 1422/2 o výměře 313 m2 a -183 o
výměře 327 m2.
ZO schvaluje jednomyslně
ad 5)
- pan Himmer podal informaci od NPČŠ, že ve dnech 15. - 19. března se v lesích
v Zadní Doubici bude pálit klestí,
- paní Stejskalová informovala přítomné o zasedání SPRŠ a SOT,

- dále informuje o valné hromadě SVS, která se uskuteční 20. dubna 2004 v Děčíně
a žádá zastupitelstvo o pověření v zastupování obce Doubice,
ZO schvaluje jednomyslně
- dále informuje o plánu SÚS o opravách silnic II. a III. třídy. Bohužel v tomto plánu
není zahrnutá oprava silnice Doubice - Kyjov - Krásná Lípa. Budeme písemně žádat o
tuto opravu, která je velice nutná již z toho důvodu, že tudy jezdící autobusová linka je
jediným spojením obce v rámci dopravní obslužnosti,
- dále informuje o faktu, že Krajský soud v UL nevyhověl odvolání Františka Oldřicha
Kinského a s konečnou platností potvrdil, že F. O. K. nebude osvobozen od placení
soudního poplatku,
- 24. března 2004 od 10 hod. se koná zasedání ÚK v Ústí nad Labem,
- k. ú. Doubice se týká plánovaná ochrana vybraných druhů ptactva, jako např. sokola
stěhovavého, čápa černého, chřástala polního a dalších. Více na besedě 9. května 2004,
- SCHKO LH nepovoluje stavbu domu na parcele 1194/1,
- v 18:15 hod. odešla paní Fuksová,
- paní Stejskalová dává návrh na zhotovení pohlednic obce Doubice jako propagační
materiál. Vzorové pohlednice budou předloženy k posouzení a výběru. Potvrzenky za
ubytování dle návrhu pana Hladkého budou projednány s panem Stejskalem, který by
měl zhotovit i pohledy Doubice.
ZO schvaluje jednomyslně
- paní Šikýřová informuje přítomné o finanční kontrole z FÚ Děčín , která byla
zaměřena na spoluúčast obce na poskytnuté dotaci a další kontrola na odvody z mezd
na OSSZ v Rumburku. S výsledky kontrol bude ZO seznámeno na příštím zasedání,
- pan Himmer - informace o návrhu SCHKO LH na chráněnou oblast vrchu
Spravedlnost,
- paní Stejskalová informuje zastupitelstvo o stížnostech na obchod z důvodu malého
výběru zboží. S obchodnicí již bylo projednáno,
- dále informuje zastupitelstvo o zamítnutí dotace na územní plán z důvodu neúplné
žádosti. Žádost bude dodatečně doplněna k dalšímu projednání,
- dále informuje, že si obec Těchlovice nechala dělat územní plán za 160.000,- Kč
včetně digitalizace. Obci plně postačuje. Doubice požádala o nabídku a informace,
- obec je v jednání o dotaci na opravu hráze rybníka a odbahnění.
- Česká pošta předala místnosti poštovny. O tyto prostory požádal do pronájmu ing.
Vachalec. Zastupitelstvo souhlasí s tím, že bude připraven dodatek ke smlouvě
o pronájmu a vše bude projednáno na dalším zasedání ZO,

ad 6)
Usnesení z 20. zasedání ZO Doubice, konaného dne 15. března 2004
I.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Ověřovatele zápisu ing. Tomáše Vachalce a Miloslav Himmera,
2. Zápis ze 19. zasedání ZO ze dne 16. února 2004,
3. Rozpočet obce na rok 2004 a to v příjmech i ve výdajích 1,270 tisíc Kč,
4. Záměr obce - prodej pozemků p. č. 849/2, 1422/1, 1422/2 a -183 v k. ú. Doubice,
5. Zajistit zhotovení pohledů obce Doubice z důvodu propagace,
6. Starostku obce, paní Stejskalovou, jako zástupce obce na valné hromadě SVS.
II.
1.
2.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
pronájem pozemku p. č. 1214 panu Petru Čapkovi a pronájem části pozemku p. č.
1207 paní Hrubé,
že SCHKO LH nepovoluje stavbu rodinného domku na pozemku p. č. 1194/1.

III.

Zastupitelstvo obce ukládá:

18/2004 - písemně požádat SCHKO LH o sdělení, zda je možno na pozemcích p. č. 928
a 1492/1 postavit rodinné domky.
Zodpovídá: Himmer
Termín: 31. 03. 2004
19/2004 - Vypracovat písemnou žádost na SÚS o opravu silnice III. třídy směr Doubice
- Kyjov - Krásná Lípa.
Zodpovídá: Stejskalová Termín: 31. 03. 2004
ad 7)
- paní Stejskalová ukončila v 19:10 zasedání ZO,
- termín příštího zasedání ZO je pondělí 26. dubna 2004 v 18:00.

Ověřovatelé zápisu:

Božena Stejskalová
starostka obce

Tomáš Vachalec
Miloslav Himmer

V Doubici 17. března 2004

Zapsal: Anna Šikýřová

