
Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
 

konaného dne 22. listopadu 2004 v úřadovně obecního úřadu

Přítomní: dle prezenční listiny - přítomno: 7 (100 %), v 18:00 odešel Ing. Vachalec 
Program:   1) Zahájení a návrh programu

  2) Kontrola usnesení a schválení zápisu ZO č. 27 ze dne 18. 10. 2004  
  3) Policie ČR Mikulášovice - por. Provazník - informace 
  4) Policie ČR Krásná Lípa - mjr. Švejda -informace
  5) Územní plán - informace
  6) Zpráva finančního výboru za rok 2004
7        7) Rozpočtová změna obce
  8) Schválení  finanční odměny starostce a místostarostovi
  9) Příkaz k inventuře obce Doubice
10)  Schválení komunitního plánu Šluknovska

Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s TS Rumburk
Schválení smluv s CHKO LH a s T. Sochou na výsadbu stromů
Schválení přijetí dotace z Fondu vodního hospodářství ÚK na projekt opravy rybníka
Různé
Usnesení

Závěr
ad 1)       
- paní Stejskalová zahájila zasedání ZO v 17:00, přivítala přítomné a přednesla   
      návrh programu, který byl jednohlasně přijat.
ad 2)
- zápis č. 27 ze dne 18. 10. 2004 byl schválen bez připomínek, úkol č. 22/04 trvá 

(kontrola výběru poplatků a plateb), úkol č. 23/04 splněn. 
ad 3)
- paní Stejskalová předala slovo por. Provazníkovi, který informoval přítomné o 

kontrolách a bezpečnostních akcích pro rekreační objekty.  Na dotaz Ing. Vachalce, 
že nyní zde policisté nejsou tak často vidět, jako dříve, když byli v Jetřichovicích, 
dodal, že nyní mají na starost větší úsek, ale navíc létá i vrtulník. 

- Dále por. Provazník požádal paní Stejskalovou o zajištění opravy dveří v chatě na 
hranicích (Zadní Doubice), které nejdou pořádně zavřít.

ad 4)
- mjr. Švejda seznámil přítomné s přestupky a trestními činy v jejich obvodě a s 

jejich objasněností, kterou mají nejlepší v okrese. Řekl, že nyní je v Doubici klid, 
na kontroly policisté chodí hlavně v noci a během všedních dní.

- po diskusi paní Stejskalová poděkovala zástupcům ČP, kteří ze zasedaní odešli.
ad 5)
- paní Stejskalová podala informace o pokračování na územním plánu. Pan Himmer 

navrhl ustanovit Výbor pro přípravu územního plánu a navrhuje, aby předsedou 
byl Ing. Vachalec a členové paní Stejskalová, pan Rezek, Ing. Reichová, akad. arch. 
Matyáš a pan Himmer (kteří s účastí ve výboru na místě souhlasili). O účasti ve 
výboru promluví pan Himmer dále s panem Hamáčkem a Ing. Haltufem.

ZO - souhlasí



ad 6)
- paní Fuksová přednesla zprávu o práci finančního výboru za rok 2004 .

ZO - bere na vědomí 
ad 7)
- pí Šikýřová přednesla návrh II. rozpočtové změny pro rok 2004, která byla 

zpracována s finančním výborem s tím, že  ještě bude III. rozpočtová změna 
v měsíci prosinci 2004. Po II. rozpočtové změně bude činit rozpočet obce v příjmech 
i ve výdajích 1.922 tis. Kč.

ZO - jednohlasně schváleno
ad 8)
- pí Šikýřová žádá ZO o schválení další odměny paní starostce a místostarostovi ve 

výši 25% jejich měsíční odměny, která by měla být vyplacena v prosinci 2004.
ZO - schvaluje

ad 9)
- pí Stejskalová dává příkaz k provedení inventury obecního majetku k 31. 12. 2004. 

Předsedou invent. komise je pan Himmer, členové paní Jašíčková a paní Šikýřová.
ZO - schvaluje

ad 10)
- paní Stejskalová předala zastupitelům k prostudování komunitní plán Šluknovska
     a požádala je o schválení tohoto plánu.

ZO - schvaluje bez připomínek
ad 11)
- pí Stejskalová seznámila přítomné s dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo s Technickými 

službami Rumburk, ve které se navyšují poplatky za svoz komunálního odpadu 
a žádá o schválení podepsání tohoto dodatku.

ZO - schvaluje
ad 12)
- pan Himmer seznámil přítomné o výsadbě nových stromů podél silnice na Krásnou 

Lípu a od hotelu JEF ke Stavomontu, kterou provádí pan Socha a kterou bude 
finančně hradit SCHKO Lužické hory. Na tyto práce jsou vyhotoveny smlouvy. 
Žádá zastupitelstvo o schválení a podepsání těchto smluv.

ZO - schvaluje
ad 13)
- pí Stejskalová informuje přítomné o dotaci z Fondu vodního hospodářství ÚK na 

projekt opravy rybníka a žádá přítomné o schválení přijetí této dotace.
ZO - schvaluje

ad 14)
- pí Stejskalová předala zastupitelstvu zápisy ze zasedání Šluknovska, TP a Strategii 

udržitelného rozvoje Ústeckého kraje.
ZO - bere na vědomí

- dále žádá všechny podnikatele, aby veškeré kulturní akce, které budou pořádat, 
byly nahlášeny předem na obecní úřad, informační letáky odstraní pořadatel.

- pan Obešlo - informuje o jednání se zájemci o koupi pozemku p. č. 300/1 a 321. 
Zájemci se nebyli schopni dohodnout, proto paní Stejskalová doporučila, aby si 
obec pozemek ponechala a popřípadě ho pouze pronajala. Paní Fuksová navrhuje 



provést na pozemku p. č. 321 o výměře 282 m2 terénní úpravy a současně opravit 
a odvodnit přiléhající obecní cestu.

ZO - rozhodlo návrhy příjmout

- paní Stejskalová žádá o schválení prodeje pozemku p. č. 300/1 o výměře 661 m2

manželům Řehákovým a pozemku p. č. 300/3 o výměře 605 m2 panu Esseveldovi. 
Návrh ceny je v obou případech 30,- Kč/m2 a to z důvodu, že větší část pozemku je 
skála a svah. Pozemek také není možno využít jako stavební.

ZO - schvaluje jednohlasně

- pí Šikýřová  žádá zastupitelstvo obce o schválení vyřazení DHM - 1 ks hasicího 
přístroje v ceně 1.647,- Kč, který byl pracovníkem kontroly HP protokolárně uznán 
jako nefunkční, ale i nadbytečný. 

 ZO - schváleno jednohlasně

- pan Himmer informuje přítomné o programu EU Leader +, který je zaměřen na 
rozvoj regionu a pro naši obec je zajímavý hlavně tím, že na případně přidělené 
dotaci se obec nemusí podílet vlastním vkladem. Žádá o souhlas zastupitelstva, aby 
mohl zastupovat obec v tomto programu.

ZO - schvaluje
- pan Pospíšil žádá o vyjádření a souhlas ke stavbě obytného domu na pozemku p. č. 

783/3.
ZO - souhlasí a nemá námitky

- paní Stejskalová seznámila přítomné se Obecně závaznou vyhláškou obce č. 3/2004 
"Požární řád obce" a žádá přítomné o schválení této vyhlášky.

ZO - vyhlášku schváluje

- dále informuje o reformě veřejné dopravy v Ústeckém kraji - naší obce se tato 
reforma netýká, my máme jenom základní dopravní obslužnost

ZO - bere na vědomí



ad 15)

Usnesení z 28. zasedání ZO Doubice, konaného dne 22. listopadu 2004 

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:  

  1) Ověřovatele zápisu: paní Jašíčková a paní Fuksová
  2) Zápis ze zasedání ZO č. 27 ze dne 18. 10. 2004 .
  3) Ustanovení Výboru pro přípravu územního plánu.
  4) II. rozpočtovou změnu obce a to navýšení o 182 tis. Kč, čímž příjmy i výdaje budou
      činit 1.922 tis. Kč.
  5) Odměnu paní starostce a panu místostarostovi ve výši 25 % měsíční odměny     
      s výplatou v prosinci 2004.
  6) Příkaz k inventarizaci obecního majetku ke dni 31. 12. 2004 .
  7) Komunitní plán Šluknovska.
  8) Podepsání dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s Technickými službami Rumburk na 
       svoz komunálního odpadu.
  9) Podepsání smlouvy s SCHKO LH a s panem T. Sochou na výsadbu alejí stromů. 
10) Přijetí dotace z Fondu vodního hospodářství ÚK na projekt opravy rybníka.

11) Prodej pozemku p. č. 300/1 o výměře 661 m2 manželům Řehákovým a pozemku 
      p. č. 300/3 o výměře 605 m2 panu Esseveldovi. V obou případech za cenu 30,- 
Kč/m2

      Pozemek není možno využít jako stavební a větší část pozemku je skála a svah.
12) Vyřazení DHM dle protokolu - 1 ks hasicí přístroj v ceně 1.647,- Kč - nefunkční
13) Stavbu obytného domu na p. č. 783/3 - stavebník Ing. Pospíšil.
14) Obecně závaznou vyhlášku obce č. 3/2004  - "Požární řád obce".

II.          Zastupitelstvo obce bere na vědomí:  

1) Zprávu finančního výboru o činnosti za rok 2004.
2) Zápisy ze zasedání SPRŠ, TP a studii o strategii udržitelného rozvoje ÚK
Informace o reformě veřejné dopravy v Ústeckém kraji

III.         Zastupitelstvo obce ukládá:  

Zůstává bod 22/2004     Provést kontrolu výběru poplatků a plateb za rok 2004.
Zodp.: Jašíčková - předs. kontr. výboru
Termín: 30. 11. 2004 

IV. Zastupitelstvo obce rozhodlo:

1) Pozemek p. č. 321 neprodávat, ale provést na něm terénní úpravy a současně 
opravit přiléhající obecní komunikaci a odvodnit ji.

V. Zastupitelstvo obce pověřuje:

1) Pana Himmera v zastupování v programu Leader +



Usnesení jednohlasně schváleno.

ad 16)

- paní Stejskalová ukončila v 18:50 zasedání ZO,
-    termín příštího zasedání ZO bude oznámen v průběhu měsíce prosince 2004.

Ověřovatelé zápisu: Božena Stejskalová
     starostka obce

Alena Jašíčková

Jana Fuksová

V Doubici  23. listopadu 2004 Zapsala: Anna Šikýřová


