
Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
 

konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Přítomní: dle prezenční listiny - přítomno: 6 (85 %) - omluven Ing. Vachalec

Program: 1) Zahájení a návrh programu
2) Kontrola usnesení a schválení zápisu ZO č. 20 ze dne 15. 03. 2004 
3) Schválení žádosti o dotaci ÚK na územní plán ve výši 70 %
4) Projednání  doubického obchodu.
5) Prodej pozemku č.p. 849/2 v k.ú. Doubice.
6) Různé.
7) Usnesení

 8) Závěr

ad 1)       
- paní Stejskalová zahájila zasedání ZO v 18:12, přivítala přítomné a přednesla návrh 
programu, který byl přijat bez připomínek.

ad 2)
- k zápisu ze zasedání ZO č. 20 ze dne 15. 03. 2004 nebylo připomínek a byl 

jednohlasně schválen. 
- Usnesení - úkoly : bod č. 18/04 - k navrženým stavbám RD na pozemku č.p. 928 se 

CHKO LH vyjádřilo tak, že zde povolí pouze jeden domek. Na pozemku č.p. 1492/1 
stavbu vůbec nepovoluje.

Bod č. 19/04 - Paní Stejskalová hovořila s vedením SÚS v České Kamenici ohledně 
opravy silnice III. třídy ve směru Doubice - Kyjov - Krásná Lípa, kde jí bylo 
řečeno, že na opravu zatím nejsou finance a opravovat se musí hlavně silnice I. a II. 
třídy. Tento bod zůstává, SÚS se písemně upozorní na nutnou opravu výše uvedené 
silnice.

 

ad 3)
- pí Stejskalová požádala zastupitelstvo obce o  dodatečné schválení  zpracovaného 
Strategického rozvojového dokumentu mikroregionu Tolštejn, jehož je obec Doubice 
členem. 

ZO schvaluje jednomyslně

- dále pí Stejskalová požádala zastupitelstvo obce o schválení zpracování  územně 
plánovací dokumentace obce. V rámci projektu bude zažádáno o dotaci na 
zpracování ÚPD z Programu podpory rozvoje obcí Ústeckého kraje /DT 3/2004, 
oblast podpory 2/ ve výši 70 % celkových nákladů. V případě přidělení dotace, 



bude ve spolupráci s Krajským  úřadem v Ústí nad Labem projednáno vrácení 
schválené dotace z POV r. 2004  ve výši 133 tis. Kč /dotační titul kryje pouze 1/3 
celkových nákladů/.

ZO schvaluje jednomyslně

ad 4)
- pí Stejskalová informovala  přítomné o stálých ústních stížnostech na zásobování 
místního obchodu a dalších vážných  stížnostech. Z diskuze vyplynulo dání výpovědi z 
nájmu obchodu a zajištění nového  obchodníka.

ZO schvaluje jednomyslně
ad 5)
- pan Himmer - žádost pana Černého o prodej pozemku č.p. 849/2 o výměře  45 m2. 

Návrh  ceny za 1 m2 je 50,-- Kč.
-    ZO - schvaluje jednomyslně

ad 6)
- pí Stejskalová  informuje přítomné o zjištěné nepovolené skládce u objektu č. 59 a 

mezních kamenech, které chybí na obecním pozemku  č.p. 928 a jsou rovněž u 
objektu č. 59.  S majitelkou tohoto objektu bude jednáno a zastupitelstvo 
informováno o výsledku jednání.

-
- dále pí Stejskalová informuje přítomné o tom, že v nejbližší době dojde k předání 

obecního vodovodu. Občané a rekreanti jsou informování o způsobu uzavření 
smlouvy o odběru vody s SČVK  a obecní úřad se bude snažit dojednat , aby 
zástupci SČVK byli přítomni v jednáních s občany na našem úřadě.

-
- zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zápisy SPRŠ a TP
-

- obec Doubice podala žádost o dotaci na projekt opravy Velkého rybníka
-
- návrh na zhotovení pohlednic obce Doubice pro propagační účely

-     ZO schvaluje jednomyslně

- pan Himmer žádá o schválení účasti pí Stejskalové na XIII.  Setkání starostek České 
republiky. Účastnický poplatek   5300,-- Kč a náklady na cestovné uhradí obec 
Doubice.

ZO schvaluje jednomyslně

- pí Stejskalová  byla upozorněna na silný kouř, který vzniká topením na bývalé 
poště. S Ing. Vachalcem bude jednáno a zastupitelstvo bude informováno o 
výsledku jednání.



- pí Šikýřová informuje přítomné o finančních kontrolách, které proběhly již v tomto 
roce. Jednalo se o kontrolu odvodů sociálního zabezpečení, 2x kontrola z 
Finančního úřadu Děčín na kontrolu spoluúčasti obdržených  dotací a audit. 
Všechny kontroly byly v pořádku. Zatím ze žádné kontroly nemáme písemnou 
zprávu.

- pí Stejskalová - informace o II. Folklorním  festivalu  Tolštejnského panství, který 
se uskuteční 11. - 13.  června 2004 . Byla dána možnost vystoupení jednoho souboru 
i v naší obci.

- pan Himmer - žádá zastupitelstvo o schválení navýšení poplatku za nájem rybníka 
a to ve výši 5000,-- Kč ročně pro každého nájemce a komunálního odpadu  pro 
objekty dle uzavřených smluv  -  bývalá pošta 850,-- Kč ročně a penzion U Matyáše 
1800,-- Kč ročně.

ZO schvaluje jednohlasně

- pan Himmer informuje o ohlášené návštěvě z BRD - Daubitz cca 11 lidí - 1. 5. 2004.
občerstvení uhradí obec v částce do 3000,-- Kč.

ZO schvaluje jednomyslně

- pí Stejskalová - žádost pana Rezka o připojení na obecní vodovod k tenisovým 
kurtům.

-  ZO schvaluje jednomyslně

- dále pan Rezek žádá zastupitelstvo o povolení položení retardérů na místní 
komunikaci  hlavně před objektem č. 30, jelikož se zde jezdí velkou rychlostí.

- ZO schvaluje jednomyslně

- Ing. Reichová informuje o zamýšlené stavbě RD  na poz. č. 783/3, který bude stavět 
Ing. Pospíšil. Přes tento pozemek vede přípojka  k objektu č. 40.

- pí Stejskalová - podala informaci o tom, že zde bude pracovník od SČVK, který 
bude mapovat celé vodovodní potrubí, takže se ho zeptá, co se s tímto problémem 
dá dělat.

- pí Čapková - dotaz , kdo povoluje kácení stromů, protože se jí nelíbí, jak se v obci 
stále kácejí stromy, po kterých zůstává nepořádek /hřiště u kontejnerů/. Žádá, aby 
se citlivě  jednalo při kácení stromů, kterých se v této době  hodně pokácelo.

- pan Himmer k tomuto dotazu podal vysvětlení.



ad 7)

Usnesení z 21. zasedání ZO Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:  

1.  Ověřovatele zápisu : Rezek a Obešlo
2.  Zápis ze 20. zasedání ZO ze dne 15. března 2004, 
3. Dodatečně schvaluje zpracovaný Strategický rozvojový dokument mikroregionu 

Tolštej, jehož je obec Doubice členem.
4. Zpracování územně plánovací dokumentace obce. V rámci projektu bude zažádáno 

o dotaci na zpracování ÚPD z Programu podpory rozvoje obcí Ústeckého kraje /DT 
3/2004, oblast podpory 2/ ve výši 70% celkových nákladů. V případě přidělení 
dotace bude ve spolupráci s Krajským úřadem v Ústí nad Labem projednáno 
vrácení schválené dotace z POV r. 2004 ve výši 133 tis. Kč /dotační titul kryje pouze 
1/3 celkových nákladů/.

5. Dát výpověď z nájmu obecního obchodu stávající nájemnici a zajistit nového 
obchodníka.

6. Prodej pozemku  panu Černému Jiřímu a to č.p. 849/2  - trvalý travní porost o 
výměře 45 m2  za 50,-- Kč/ m2. 

7. Zajistit zhotovení 5000 Ks pohlednic obce Doubice z důvodu propagace.
8. Účast pí Stejskalové na XIII. Setkání starostek ČR. Účastnický poplatek v částce 

Kč 5300,-- a náklady na cestovné uhradí obec Doubice.
9. Navýšení poplatku za nájem rybníku a to ve výši 5000,-- Kč ročně pro každého 

nájemce a to od roku 2004  a komunálního odpadu  pro objekty dle uzavřených 
smluv pro objekt č. 167 ve výši 850,-- Kč a pro objekt č. 196 ve výši 1800,-- Kč za 
rok 2004.

10. Uhradit občerstvení  pro všechny účastníky setkání s občany BRD - Daubitz v 
částce 3000,-- Kč, které se uskuteční 1. 5. 2004.

11. Žádost pana Rezka na připojení na obecní vodovod k tenisovým kurtům.
12. Žádost pana Rezka o povolení položení retardérů na místní komunikaci p.č. 1229/2.

II. Zastupitelstvo obce ukládá:  

Zůstává bod: č. 19/04

20/2004   Zajistit úklid větví na hřišti u kontejneru po kácení stromů.



Zodpovídá: Himmer
Termín: 30. 4. 2004

- Usnesení jednohlasně schváleno.

ad 8)

- paní Stejskalová ukončila v 20:30  zasedání ZO,
- termín příštího zasedání ZO je pondělí 17. května  2004 v 18:00.

Ověřovatelé zápisu: Božena Stejskalová
     starostka obce

V Doubici  27. dubna  2004 Zapsal: Anna Šikýřová


