Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 16. 08. 2004 v úřadovně obecního úřadu
Přítomní: dle prezenční listiny - přítomno: 6 (86 %) - omluvena: paní Jašíčková
Program:

1) Zahájení a návrh programu
2) Kontrola usnesení a schválení zápisu č. 24 ze dne 12. 07. 2004.
3) Schválení smlouvy s ÚK - 2. dotace na územní plán
4) Vrácení 1. dotace ÚK - 133.000,- Kč na územní plán
5) Schválení smlouvy s KÚ ÚK - dotace na opravu kapličky
6) Oprava ČOV u obecního úřadu
7) Výroční zpráva Ústeckého kraje za rok 2003
8) Různé
9) Usnesení
10) Závěr7

ad 1)
pí Stejskalová zahájila zasedání v 17:07, přivítala přítomné a přednesla návrh
programu, který byl jednohlasně přijat.
ad 2)
- zápis č. 24 ze dne 12. 07. 2004 byl schválen, nové úkoly v usnesení nebyly dány.
ad 3)
pí Stejskalová informovala přítomné o získání dvou dotací na územní plán obce
Doubice a to jedna ve výši 133.000,- Kč a druhá ve výši 200.000,- Kč. Jelikož
můžeme čerpat pouze jednu, další musíme odmítnout. Z KÚ již přišla připravená
smlouva na čerpání dotace z PPRO v částce 200.000,- Kč a proto žádá
zastupitelstvo o schválení této smlouvy.
ZO - schvaluje jednomyslně
ad 4)
paní Stejskalová žádá zastupitelstvo o schválení vrácení první dotace z POV na
územní plán, která byla v částce 133.000,- Kč.
ZO - schvaluje jednomyslně
ad 5)
- paní Stejskalová dále žádá zastupitelstvo o schválení smlouvy s KÚ ÚK na
dotaci pro opravu kapličky v částce 114.000,- Kč.
ZO schvaluje jednomyslně

ad 6)
pí Stejskalová informuje o nutné opravě ČOV u obecního úřadu. Bylo zjištěno,
že tuto opravu by mohla provést firma pana Svobody z Vilémova. Pan Svoboda
po prohlídce ČOV dal finanční návrh v částce 30.000,- Kč za opravu. Pan
Vachalec navrhuje oslovit nejméně další dvě firmy a žádostí o kalkulaci. Adresy
těchto firem předá panu Himmerovi.
ZO - schvaluje jednomyslně
ad 7)
paní Stejskalová předložila zastupitelům obce Výroční zprávu Ústeckého kraje za
rok 2003.
ZO - bere na vědomí
ad 8)
pí Stejskalová - žádá zastupitelstvo o schválení záměru prodat pozemek p. č.
1418/1 o výměře 338 m2 a 1418/2 o výměře 54 m2 v k. ú. Doubice a to z důvodu
žádosti paní Lukáčové o koupi těchto pozemků.
ZO - schváleno jednohlasně
pan Himmer žádá zastupitelstvo o souhlas ke koupi pozemku p. č. 928/2 o výměře
459 m2 od Ing. Hamáčka a to z důvodu scelení pozemků, které obec získala od
PFČR.
ZO - schváleno jednohlasně
dále žádá o souhlas se směnou obecního pozemku za pozemek p. č. 928/8
o výměře 486 m2, patřící Ing. Jiřímu Reichovi, z důvodu scelení pozemků.
ZO - schváleno jednohlasně
-

pí Stejskalová informuje přítomné o dvou žádostech na odkoupení obecních
pozemků p. č. 300/1 o výměře 1.051 m2 a p. č. 321 o výměře 500 m2. V diskusi
paní Řeháková navrhuje rozdělení pozemků a žádá nestranné posouzení
vzniklého problému. Část pozemku č. 300/1 má v dlouhodobém pronájmu od
obce. ZO prodá pozemky teprve na základě dohody obou žadatelů o jejich
rozdělení a na základě geometrického oddělovacího plánu.

-

pí Stejskalová informuje přítomné o žádosti paní Klímové, které byl schválen
prodej obecního pozemku p. č. 1362/2 o výměře 788 m2 a která nyní žádá, aby
pozemek mohla nakoupit od obce její dcera (protože na ni převedla darovací
smlouvou i ostatní pozemky ze svého vlastnictví).
ZO - schvaluje jednohlasně

pí Stejskalová informuje o žádosti pana Miloslava Čapka na pronájem obchodu
od 1. září 2004.
ZO - schvaluje jednohlasně
JUDr. Tichá podala informace a odpověděla na dotazy ZO, týkající se předání
obchodu, aby obec byla připravena na možné komplikace při jeho převzetí.
pí Stejskalová informovala přítomné o návrhu oprav silnic II. a III. třídy, které
jsou ve vlastnictví kraje.
dále seznámila přítomné se zápisem a rozpočtem SOT.
Obec Doubice podala další žádost o dotaci a to na projekt opravy hráze rybníka.
u objektu č. p. 45 byla znovu zabudována značka "dej přednost v jízdě".
žádost pana Rezka o připojení na obecní vodovodní řad na pozemku p. č. 1451/4
a p. č. 242.
ZO - schvaluje jednohlasně
žádost Ing. Babinského o připojení na obecní vodovodní řad na pozemku
p. č. 1451/1.
ZO - schvaluje jednohlasně
-

Ing. Nečásek - proč se nemluví na dnešním zastupitelstvu o obecním
vodovodu? Pan Himmer odpověděl, že obec dosud nedostala písemnou
odpověď SVS na svůj dopis a že ve věci se nic nového nestalo, stále tedy platí
vyjádření a stanovisko obecního úřadu, které dostali na vědomí majitelé
nemovitostí v obci.

ad 9)
Usnesení z 25. zasedání ZO Doubice, konaného dne 16. 08. 2004
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Ověřovatele zápisu: Rezek a Himmer
Zápis z 24. zasedání ZO ze dne 12. 7. 2004.
Smlouvu s ÚK na poskytnutí dotace v částce 200.000,- Kč na územní plán obce
Doubice.
Vrácení dotace z POV v částce 133.000,- Kč, která byla také poskytnuta na
územní plán obce Doubice.
Smlouvu s ÚK na poskytnutí dotace v částce 114.000,- Kč na opravu kapličky.
Vyvěsit záměr obce prodat obecní pozemky p. č. 1418/1 o výměře 3.328 m2, p. č.
1418/2 o výměře 54 m2, p. č. 300/1 o výměře 1.051 m2 a p. č. 321 o výměře 500 m2,
vše v k. ú. Doubice.

Odkoupení pozemku p. č. 928/2 o výměře 459 m2 za 1.887,- Kč od Ing. Jiřího
Hamáčka.
Bezúplatnou směnu obecního pozemku za pozemek Ing. Jiřího Reicha p. č. 928/8
(dle GP č. 290-225/2003).
Změnu kupce pozemku p. č. 1362/2 o výměře 788 m2 a to paní Irenu
Martínkovou, dceru pan Klímové, které byl prodej tohoto pozemku schválen v
Usnesení ze 23. zasedání ZO, pod bodem I/5.
Pronájem obchodu panu Miloslavu Čapkovi a to od 01. září 2004.
Žádost pana Rezka Karla o připojení na vodovodní řad na pozemku p. č. 1451/4
a p. č. 242.
Žádost Ing. Babinského o připojení na vodovodní řad na pozemku p. č. 1451/1.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Výroční zprávu Ústeckého kraje za rok 2003.
Zápis ze dne 27. 7. 2004 a plnění rozpočtu SOT za období 1 - 6/2004.
Zastupitelstvo obce ukládá:
21/2004 Písemně oslovit další firmy, které se zabývají opravami čističek
odpadních vod.
Zodpovídá: Himmer
Termín: 17. 08. 2004
Usnesení jednohlasně schváleno.
ad 10)
paní Stejskalová ukončila zasedání v 18:45.
Termín dalšího zasedání ZO - 20. září 2004 od 17:00.
Ověřovatelé zápisu:
starostka obce

Božena Stejskalová

Miloslav Himmer
Karel Rezek

V Doubici 19. srpna 2004

Zapsala: Anna Šikýřová

