Zápis z 30. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 24. ledna 2005 v úřadovně obecního úřadu
Přítomní:

dle prezenční listiny - přítomno: 7 (100 %)

Program:

1) Zahájení a návrh programu
2) Kontrola usnesení a schválení zápisu ZO č. 29 ze dne 13. 12. 2004
3) Schválení inventarizace obecního majetku
4) Příprava návrhu odpadového hospodářství
5) Různé
6) Usnesení
7) Závěr

ad 1)
- paní Stejskalová zahájila zasedání ZO v 17:05, přivítala přítomné a přednesla
návrh programu, který byl jednohlasně přijat.
ad 2)
- zápis č. 29 ze dne 13. 12. 2004 byl schválen bez připomínek, úkol č. 24/04 splněn
(písemně odpovědět Ing. Nečáskovi ohledně kroniky obce).
ad 3)
- pan Himmer přednesl inventarizační zápis z provedené inventury obecního
majetku k 31. 12. 2004.
ZO – schválilo bez připomínek
ad 4)
- pí Stejskalová se vrátila k připomínce o ukládání domovního odpadu a vysokých
nákladech na odvoz a likvidaci domovního odpadu, která byla podána na minulém
zastupitelstvu. Pověřila paní Fuksovou k vypracování návrhu k řešení odpadového
hospodářství.
ZO – schváleno jako úkol
ad 5)
- pan Himmer informoval přítomné o jednání s Ing. Nečáskem ohledně doplnění
obecní kroniky za rok 2004. Ing. Nečásek slíbil, že kroniku doplní. Musíme sehnat
nového kronikáře.
- Dále upozornil na nutnost nedávat plakáty na stromy a sloupy, a když je tam už
někdo dá, měl by je ihned po akci sundat.
- pí Fuksová navrhuje, aby na plakáty byly zajištěny vývěsní tabule.
- Pan Himmer zjistí, kolik by stálo zhotovení jedné tabule.
- pí Stejskalová informuje přítomné na ústní stížnosti občanů na stálý hustý kouř,
který pochází z bývalé pošty.
- Ing. Vachalec sdělil, že již z tohoto důvodu zvýšil komín a nemůže za to, že je
nekvalitní uhlí. Na nový kotel nemá finance.
- pí Stejskalová informuje zastupitelstvo o nařízení vlády č. 697/2004 Sb.
O odměnách členů zastupitelstva a jedná se o rozpuštění 13. platu do měsíční mzdy.

-

po diskusi zastupitelstvo rozhodlo, že o těchto odměnách se bude jednat na
pracovní schůzce 14. 2. 2005 od 16:30 hod. Starostka i místostarosta v měsíci
lednu budou mít odměny nezměněné.
ZO - rozhodlo o výši odměn členům
zastupitelstva jednat v měsíci
únoru
-

pan Himmer – Klub cyklistů Krásná Lípa žádá o poskytnutí finančního daru na
mezinárodní cyklistické závody, které každoročně vedou i přes naši obec. Navržena
částka 1.000,- Kč.
ZO - jednohlasně souhlasí

-

dále přišla smlouva z Městské knihovny Děčín na nákup knih do obecní knihovny.
Na tento nákup přispíváme každoročně 1.000,- Kč.
ZO – jednohlasně souhlasí

-

pí Stejskalová – na obec přišla žádost od pí Sirovátkové na pronájem ordinace pro
kosmetické služby obyvatelům.
ZO – jednohlasně schválilo

-

k výši nájmu za ordinaci bude zastupitelstvo jednat na příštím zasedání, kdy budou
připraveny podklady na spotřebu elektrické energie.
pan Himmer podal informaci o nezveřejňování zápisů ZO a o nahlížení osob do
zápisů a usnesení ZO. Je třeba vyhovět současně zákonu č. 101/2000 Sb. O ochraně
osobních údajů, zákonu č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím,
zákonu č. 128/2000 Sb. O obcích a § 11 O ochraně osobnosti OZ. Problematikou se
v tuto chvíli zabývá ÚOOÚ.
Do vývěsní skříňky byl dán na vědomí důvod, proč se zápisy zatím nebudou
zveřejňovat, a to ani na internetu.
pí Fuksová - předsedkyně KV předala členům zastupitelstva k prostudování návrh
na snížení rozpočtu ve výdajových položkách.
K přípravě rozpočtu na rok 2005 bude pracovní schůzka 14. 2. 2005 od 16:30 hod.
pí Šikýřová předala členům zastupitelstva rozbor hospodaření za rok 2004
k prostudování.

-

-

ad 8)
Usnesení z 30. zasedání ZO Doubice, konaného dne 24. ledna 2005
I.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Ověřovatele zápisu: Jana Fuksová a Jaroslav Obešlo
Zápis ze zasedání ZO č. 29 ze dne 13. 12. 2004 .
Inventarizační zápis a výsledek inventury obecního majetku za rok 2004.
Finanční příspěvek v částce 1.000,- Kč poskytnout Klubu cyklistiky Krásná Lípa.
Finanční příspěvek na nákup knih v částce 1.000,- Kč pro obecní knihovnu.
Žádost pí Sirovátkové o pronájem obecní ordinace pro kosmetické služby.

II.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1) Informaci o nezveřejňování zápisů ZO na internetu ani ve vývěsních skříňkách dle
zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.
2) Zápis ze schůze SOT ze dne 9. 12. 2004
III.

Zastupitelstvo obce rozhodlo:

1) O výši odměn dle vyhl. č. 337/2004 Sb. a dle pozdějších předpisů se bude jednat na
příštím zastupitelstvu.
IV.

Zastupitelstvo obce ukládá:

1/2005

Vypracovat návrh na řešení odpadového hospodářství.
Zodpovídá: Fuksová
Termín: 30. 4. 2005

2/2005

Zjistit výši nákladů na zhotovení vývěsních tabulí na plakáty.
Zodpovídá: Himmer
Termín: 28. 2. 2005

Usnesení jednohlasně schváleno.
-

paní Stejskalová ukončila v 19:05 zasedání ZO
termín příštího zasedání ZO – 28. 2. 2005 od 17:00.

Ověřovatelé zápisu:

Jana Fuksová

Božena Stejskalová
starostka obce

Jaroslav Obešlo

V Doubici 27. ledna 2005

Zapsala: Anna Šikýřová

