
Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
 

konaného dne 17. května 2004 v úřadovně obecního úřadu

Přítomní: dle prezenční listiny - přítomno: 6 (85 %) - omluvena  pí Jašíčková

Program: 1) Zahájení a návrh programu
2) Kontrola usnesení a schválení zápisu ZO č. 21 ze dne 26. 4. 2004 
3) Projednání stavu doubického obchodu 
4) Schválení výsledku auditu a hospodaření obce za rok 2003.
5) Schválení  zpráv z kontroly FÚ  Děčín a OSSZ.
6) Různé.
7) Usnesení

 8) Závěr

ad 1)       
- paní Stejskalová zahájila zasedání ZO v 18:10, přivítala přítomné a přednesla návrh 
programu, který byl jednohlasně přijat

ad 2)
- k zápisu ze zasedání ZO č. 21 ze dne 26.  4. 2004  byla dána  připomínka o doplnění 

dodatku v bodě I. č.6, že pozemek č.p. 849/2 byl prodán za sníženou cenu z důvodu 
přístupové cesty k objektu, jinak  byl  zápis jednohlasně schválen. 

- Kontrola úkolů z usnesení:
Bod č. 19/04 - Písemné sdělení o nutné opravě silnice z Doubice přes Kyjov na 
Krásnou Lípu bylo odesláno na SÚS do Děčína.
Bod č. 20/04 - úklid větví u hřiště byl proveden

ad 3)
- pí Stejskalová pozvala na zasedání paní Hlinkovou a to z důvodu projednání stavu 

doubického obchodu, který je  velice špatně zásobován , takže občané Doubice musí 
jezdit nakupovat do Krásné Lípy a neustále si stěžují. Při diskusi a výměně názorů 
se jasně ukázalo, že v tuto chvíli není možné ukončení nájemní smlouvy dohodou. 
Proto zastupitelstvo potvrdilo své rozhodnutí z 21. zasedání ZO ukončit nájemní 
smlouvu výpovědí.

ad 4)
- pí Stejskalová seznámila přítomné se zprávou o výsledku auditu za rok 2003, který 

byl bez závad a požádala zastupitelstvo o schválení výsledku auditu a hospodaření 
obce za rok 2003

ZO - jednohlasně schváleno
ad 5)

- dále seznámila přítomné se zprávou o výsledku kontroly  spoluúčasti financování k 
obdrženým dotacím /SOT a vodovodní řad/ - bez závad



ZO - jednohlasně schváleno
- další kontrola od OSSZ byla zaměřena na odvody z mezd , která opět byla bez 

závad
- ZO - jednohlasně schváleno

ad 6)
- Ing. Vachalec  reagoval na zápis z minulého zastupitelstva, kde bylo konstatováno, 

že z objektu bývalé pošty při topení uniká silný kouř. Tato závada bude odstraněna 
do začátku topné sezony.

- pan Himmer informuje přítomné o pozvání na návštěvu do Daubitz a to 4. 6. 2004. 
Této návštěvy se zúčastní pí Stejskalová, Himmer a Šikýřová. Ostatním členům 
zastupitelstva tento termín nvyhovuje.

- manželé Slámovi žádají obec o schválení stavby rodinného domu na parcele 20/1

ZO - schváleno jednohlasně

- dále pan Himmer informuje přítomné o dvou zájemcích na odkoupení obecního 
pozemku č.p. 8/1 o výměře 766 m2.
Bylo navrženo, aby byla provedena soutěž, kde cena bude stanovena minimálně za 
1m2 150,-- Kč. Tato soutěž bude dána na vědomí všem, kteří s tímto pozemkem 
sousedí.

ZO - schvaluje
- další žádost  Bc. Hany Tůmové o odkoupení pozemku č. p. 336/1 o výměře 1780 m2

zastupitelstvo schválilo a to za částku 30,-- Kč za 1m2 a to z důvodu, že se na 
většině pozemku jedná o skálu a svah a SCHKO LP nepovolí  na tomto pozemku 
stavbu

ZO - jednohlasně schvaluje
- dále pan Himmer žádá přítomné o schválení záměru prodat pozemek č. 1362/2 o 

výměře 788 m2, o který žádá pí Klímová a tento pozemek má již 20 let v pronájmu 
od obce

ZO - schvaluje záměr tento 
pozemek prodat

- pí Stejskalová informuje o Valné hromadě SVS, která se bude konat 18. 6. 2004 v 
Teplicích

ZO - schvaluje pí Stejskalovou za 
delegátku VH SVS

- pan Himmer informuje přítomné o žádosti o prodej pozemku č.p. 928/1. Při vzniklé 
diskusi ohledně ceny bylo rozhodnuto, že tento pozemek se prodá nejméně za : 
800 m2 po 150,-- Kč/m2 a zbytek metrů za 30,-- Kč/m2. Zastupitelstvo věří, že za 
tento pozemek by se získalo i více peněz.



ZO - rozhodlo poz. 928/1 odprodat 
nejméně za 800 m2 po 150,-- Kč/m2
a zbytek metrů za 30,- Kč/m2

- pan Himmer žádá zastupitelstvo o schválení žádosti pana Pospíšila Jiřího o 
připojení na vodovodní řad na parc. č. 783/3 z důvodu stavby RD

- ZO - jednohlasně schváleno
- pí Stejskalová informuje o cyklistických závodech žen, které proběhnou 

od 8. - 11. 7. - je potřeba zajistit službu na silnici u Staré hospody - pan Rezek Karel 
se nabídl, že službu zajistí.

- pan Himmer - pí Semelková žádá obec o finanční příspěvek , který bude použit na 
II. Mezinárodní folklorní festival Tolštejnského panství

   ZO - schváleno 1000,-- Kč
- pí Stejskalová seznámila přítomné s dodatkem smlouvy Technických služeb v 

Rumburku o zdražení poplatků za odvoz komunálního odpadu
ZO - schváleno

- pí Stejskalová informovala přítomné o předání žádosti o dotaci na územní plán. 
Na opravu kapličky máme dotaci odsouhlasenou. O pozemku kolem kapličky 
vedeme jednání s majitelem.

ad 7)

Usnesení z 22. zasedání ZO Doubice, konaného dne 17. května 2004 

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:  

1.  Ověřovatele zápisu : Himmer a Ing. Vachalec
2.  Zápis z 21. zasedání ZO ze dne 26.  4.  2004 byl schválen s připomínkou o doplnění 
dodatku v bodě I. č. 6, že pozemek p.č. 849/2 byl prodán za sníženou cenu z důvodu 
přístupové cesty k objektu. 
3. Výsledek auditu  za rok 2003, který je bez výhrad , a hospodaření obce Doubice za 

rok 2003 .
4. Výsledek finanční kontroly z FÚ Děčín , která byla zaměřena na spoluúčast 

financování k obdrženým dotacím /SOT a vodovodní řad/ - bez závad.
5. Výsledek kontroly OSSZ v Děčíně, která byla zaměřena na odvody z mezd - bez 

závad.
6. Stavbu rodinného domku na parcele č. 20/1 který budou stavět manželé  Slámovi 
7. Vyhlásit soutěž na prodej poz. č.p. 8/1, jelikož je o tento pozemek větší zájem. 

Minimální cena bude navržena na  150,--Kč/m2.
8. Prodej pozemku č.p. 336/1 o výměře 1780 m2 Bc. Haně Tůmové a to 

za 30,-- Kč/m2 z důvodu, že se na většině pozemku jedná o skálu a svah  a 
SCHKO LP nepovolí na tomto pozemku stavbu.

9. Záměr obce prodat pozemek p.č. 1362/2 o výměře 788 m2 z důvodu zájemce o 
koupi, který má tento pozemek v pronájmu.



10. pí Stejskalovou za delegátku na Valné hromadě SVS, která se uskuteční 18. 6. 2004 
v Teplicích.

11. Žádost pana Jiřího Pospíšila o připojení na vodovodní řad na parc. č. 783/3 z 
důvodu stavby RD.

12. Žádost paní Semelkové o poskytnutí finančního příspěvku na II. Mezinárodní 
folklorní festival  Tolštejnského panství v částce Kč 1000,--.

13. Dodatek smlouvy s Technickými službami Rumburk o zdražení poplatků za odvoz 
komunálního odpadu.

Zastupitelstvo obce rozhodlo:
--------------------------------------
1. Odprodat žadateli MUDr. Baldemu pozemek č.p. 928/1  o výměře 7371 m2:

800 m2 po 150,-- Kč/m2 a zbytek metrů za 30,--Kč/m2.

- Usnesení jednohlasně schváleno.

ad 8)

- paní Stejskalová ukončila v 20:25  zasedání ZO,
- termín příštího zasedání ZO je pondělí  21. června 2004 v 18:00.

Ověřovatelé zápisu: Božena Stejskalová
     starostka obce

V Doubici  20. května  2004 Zapsala: Anna Šikýřová


