Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 21. června 2004 v úřadovně obecního úřadu

Přítomní:

dle prezenční listiny - přítomno: 6 (85 %) - omluven pan Rezek

Program:

1) Zahájení a návrh programu
2) Kontrola usnesení a schválení zápisu ZO č. 22 ze dne 17. 5. 2004
3) Schválení 1. rozpočtové změny Obce Doubice
4) Informace o stavu obchodu v Doubici.
5) Výsledky místních voleb do Evropského parlamentu.
6) Různé.
7) Usnesení
8) Závěr

ad 1)
- paní Stejskalová zahájila zasedání ZO v 17:10, přivítala přítomné a přednesla návrh
programu, který byl jednohlasně přijat
ad 2)
- zápis č. 22 ze dne 17. 5. 2004 byl schválen bez připomínek, nové úkoly v usnesení
nebyly dány.
ad 3)
- paní Šikýřová seznámila přítomné s 1. rozpočtovou změnou Obce Doubice, která činí
v příjmu i ve výdajích navýšení o 470 tis. Kč, čímž celkový rozpočet v příjmu i ve
výdajích činí 1,740 tis. Kč (viz příloha).
ZO - jednohlasně schváleno
ad 4)
- paní Stejskalová seznámila přítomné s dalším jednáním s paní Hlinkovou ohledně
provozu obchodu. V tuto chvíli je jisté jen to, že výpovědní lhůta končí 31. srpna 2004.
Obec bude ve věci dále jednat tak, aby co nejdříve mohla nabídnout obyvatelům
a návštěvníkům obce používání plně zásobeného obchodu, jak na to byli zvyklí
v minulých letech. Dále bude upraveno současné znění smlouvy o pronájmu obchodu,
aby se obec do budoucna již nemohla dostat do podobné situace.
ad 5)
- paní Šikýřová seznámila přítomné s průběhem a výsledkem místních voleb do
Evropského parlamentu, které se konaly 11. a 12. 06. 2004 (viz příloha).
ad 6)
- paní Stejskalová seznámila ZO s návštěvou obce Daubitz, která byla uskutečněna
na pozvání v minulých dnech.

- pan Himmer žádá ZO o schválení prodeje pozemku p. č. 252 o výměře 70 m2, o který
požádala slečna Chatrná. Jedná se o pozemek, který je u silnice a jde o strmý svah.
Návrh na prodejní cenu je 30,- Kč/ m2.
ZO - jednohlasně schváleno
- dále žádá o schválení prodeje pozemku p. č. 1362/2 o výměře 788 m2, o který
požádala pí Klímová. Jedná se o pozemek, který sousedí s objektem žadatelky, je
v jejím dlouhodobém pronájmu a není použitelný jako stavební. Návrh na prodejní
cenu je 60,- Kč/m2, jako tomu bylo ve srovnatelných obdobných případech.
ZO - jednohlasně schváleno
- dále žádá ZO o pomoc při doplnění obecní kroniky. Ing. Vachalec a paní Jašíčková
písemně dodají materiály pro doplnění.
- pí Stejskalová informovala přítomné o zápisech ze zasedání SPRŠ a SOT
ZO - bere na vědomí
- dále paní Stejskalová předala ZO návrh na měsíční odměny pro starostku
a místostarostu a pro členy zastupitelstva dle nařízení vlády č. 337/2004 Sb.,
kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
Po diskusi ZO schválilo:
8.100,- Kč - měsíční odměna pro starostku
6.840,- Kč - měsíční odměna pro místostarostu
400,- Kč - měsíční odměna s výplatou 1x za čtvrtletí pro předsedy KV a FV
340,- Kč - měsíční odměna s výplatou 1x za čtvrtletí pro ostatní členy ZO
Tyto odměny jsou s platností od 1. 5. 2004
Dále se vyplácí odměna dle výše nadepsaného nařízení a to 10 % z měsíční odměny za
I. pololetí 2004 s výplatním termínem 15. 07. 2004 a to pro starostku v částce 900,- Kč
a pro místostarostu v částce 700,- Kč.
ZO - jednohlasně schváleno
- paní Stejskalová informuje o opravě místní komunikace kolem Kleinhamplů a kolem
Sakalošů. Na tyto komunikace byla dána asfaltová brousenka.
- pan Himmer žádá ZO o schválení výstavby ČOV u penzionu Hubertus, dle
předložené dokumentace
ZO - jednohlasně schváleno
- dále žádá ZO o schválení stavby rodinného domku, který budou stavět manželé
Slámovi na pozemku p. č. 20/1 dle předložené dokumentace
ZO - jednohlasně schváleno

- pan Himmer informuje přítomné o skutečnosti, že na pozemku p. č. 8/1 v k. ú.
Doubice, který obec má v úmyslu prodat, vede napříč prostředkem vodovodní řad.
Proto dává návrh tuto zatím parcelu neprodávat, pouze případně dát do pronájmu,
aby tato parcela byla upravena. Provedena revokace usnesení ze zasedání ZO ze dne
17. 05. 2004 bod I. číslo 7.
ZO - jednohlasně schváleno
- v 18:30 odešla paní Fuksová
- paní Stejskalová - informace o postoupení tří přestupků na přestupkovou komisi při
MěÚ v Krásné Lípě, které naše obec obdržela od České policie.
ad 7)
Usnesení z 23. zasedání ZO Doubice, konaného dne 21. června 2004
I.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Ověřovatele zápisu : Obešlo a Jašíčková
2. Zápis z 22. zasedání ZO ze dne 17. 05. 2004 .
3. 1. rozpočtovou změnu obce a to o navýšení příjmů i výdajů o 470 tis. Kč, a tím se
celkový rozpočet obce zvýši v příjmech i výdajích na 1,740 tis. Kč.
2
4. Prodej pozemku p. č. 252 - zahrada o výměře 70 m slečně Chatrné za cenu
30,- Kč/m2 a to z důvodu, že se jedná o strmý svah, který je u silnice a nedá se
jinak využít.
2
5. Prodej pozemku p. č. 1362/2 - trvalý travní porost o výměře 788 m paní Klímové
za cenu 60,- Kč/m2 a to z důvodu, že se jedná o pozemek sousedící s objektem
žadatelky, který má v dlouhodobém pronájmu a není použitelný k zástavbě.
6. Odměny zastupitelům obce dle nařízení vlády č. 337/2004 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 37/2003 Sb. a to:
8.100,- Kč měsíční odměna pro starostku
6.840,- Kč měsíční odměna pro místostarostu
400,- Kč měsíční odměna s výplatou 1x za čtvrtletí pro předs. KV a FV
340,- Kč měsíční odměna s výplatou 1x za čtvrtletí pro ostatní členy ZO
Tyto odměny jsou s platností od 01. 05. 2004. Dále ZO schvaluje odměnu dle výše
nadepsaného nařízení a to 10 % z měsíční odměny za I. pololetí 2004 s výplatním
termínem 15. 07. 2004 a to pro starostku v částce 900,- Kč a pro místostarostu
v částce 700,- Kč.
7. Výstavbu ČOV u penzionu Hubertus dle předložené dokumentace.
8. Stavbu rodinného domku na pozemku p. č. 20/1, který budou stavět manželé
Slámovi.

II.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
----------------------------------------------1. Zprávu z jednání o předání obchodu.
2. Zápisy ze zasedání SPRŠ a SOT.
II.
Zastupitelstvo obce revokuje:
---------------------------------------------1. Bod č. I./7 usnesení ze dne 17. 5. 2004 a nahrazuje ho rozhodnutím, pozemek p. č.
8/1 v k. ú. Doubice obec v tuto chvíli neprodávat, pouze případně pronajmout.
Usnesení jednohlasně schváleno.
ad 8)
- paní Stejskalová ukončila v 18:45 zasedání ZO,
- termín příštího zasedání ZO je pondělí 26. července 2004 v 17:00 hod.

Ověřovatelé zápisu:

Božena Stejskalová
starostka obce

Alena Jašíčková

Jaroslav Obešlo

V Doubici 28. června 2004

Zapsala: Anna Šikýřová

