Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 14. února 2005 v úřadovně obecního úřadu
Přítomní:

dle prezenční listiny - přítomno: 6 (86 %)

Program:

1) Zahájení a návrh programu
2) Kontrola usnesení a schválení zápisu ZO č. 30 ze dne 24. 1. 2005
3) Projednání výše odměn členů zastupitelstva dle nařízení vlády č.37/04
4) Příprava návrhu rozpočtu obce na rok 2005
5) Různé
6) Usnesení
7) Závěr

ad 1)
- paní Stejskalová zahájila zasedání ZO v 16:45, přivítala přítomné a přednesla
návrh programu, který byl jednohlasně přijat.
ad 2)
- zápis č. 30 ze dne 24. 1. 2005 byl schválen bez připomínek, úkol č. 1/05 zůstává
s termínem do 30. 4. 2005 /vypracovat návrh řešení odpadového hospodářství/.
Úkol č. 2/05 splněn . Pan Himmer zjistil náklady na zhotovení vývěsních tabulí na
plakáty a to cca 5.000,- Kč za 1 kus (včetně slev při odběru více kusů).
ad 3) – ad 4)
- pí Stejskalová se vrátila k jednání minulého zastupitelstva a požádala přítomné
o znovu projednání a určení výše odměn členům zastupitelstva.
- pan Paur, člen FV rozpoutal debatu o nutnosti snížit výdaje v návrhu rozpočtu obce
na rok 2005 a předal písemné vyjádření k návrhu rozpočtu a rozboru hospodaření
- Na minulém zasedání předala předsedkyně FV písemný návrh na snížení návrhu
rozpočtu obce na rok 2005. Paní starostka požádala účetní o vyjádření a rozbor
k tomuto dokumentu. S vypracovanou zprávou od účetní obce pí Stejskalová plně
souhlasí a opět upozorňuje zastupitelstvo na to, že obec si vždy do rozpočtu obce
vypomáhala v příjmech prodejem pozemků.
- v 17:10 přišel pan Solárik z firmy MIBAG Praha, která opravuje vyhořelou
budovu č. p. 167. Podrobně informoval o průběhu prací na opravě budovy.
Rekonstrukce probíhá za souhlasu všech dotčených institucí (SČE, SCHKO, …)
- v 17:50 pokračovala debata k bodu 3 a 4. Paní Stejskalová probrala postupně
všechny body návrhu rozpočtu a debatovalo se o možnosti snížení v jednotlivých
položkách. Případná snížení skutečných nákladů budou obsahem rozpočtových
změn.
- pan Himmer souhlasí se snížením nákladů (včetně osobního hodnocení zastupitelů),
ale upozorňuje přítomné, že možnost ušetřit ve výdajích je omezená a vyzývá
zastupitele, aby se také zaměřili na hledání zdrojů příjmů.
- pan Paur navrhuje ve své zprávě radikálně změnit organizaci a snížit personální
náklady a odměny orgánům – k tomuto se vyjádřila pí Šikýřová, že je plně vytížená
a že je nemyslitelné, aby pracovala na půl úvazku.

-

Po rušné debatě pí Fuksová navrhuje snížit v rozpočtu položku odměn
zastupitelům na úroveň roku 2002, a to na 163.000,- Kč. Měsíční odměny budou
následující: starostka 8.670,- Kč se zpětnou platností od 1. 1. 2005, místostarosta
4.900,- Kč s platností od 1. 2. 2005, ostatní členové zastupitelstva měsíční odměna
10,- Kč se zpětnou platností od 1. 1. 2005
ZO – schválilo jednohlasně
ad 5)
- pí Stejskalová dává na vědomí zastupitelům oznámení pana Obešla o ukončení
živnostenské činnosti v penzionu U Matyáše.
- Dále seznámila přítomné se smlouvou firmy EKO KOM, která má možnost
organizacím, které třídí odpad, získat finance od státu.
ZO – souhlasí s uzavřením smlouvy
- pan Himmer informuje přítomné, že smlouva s Mgr. Čapkem o připojení do sítě
Internet bude dána k posouzení právníkovi a projednána na příštím zasedání ZO.
- dále informuje o doplnění kroniky - k doplnění kroniky přispěli: Šikýřovi,
Stejskalovi a paní Jašíčková.
- zastupitelstvo se znovu vrátilo k nabídnuté ceně vývěsních tabulí na plakáty
a rozhodlo, že z důvodů financí se nenechají tyto tabule zhotovit.
ZO – schválilo jednohlasně
- v souvislosti s vylepováním plakátů bude OÚ upozorněna paní Jašíčková na
nutnost jejich odstranění.
- pí Stejskalová seznámila přítomné s návrhem dopisu na Ministerstvo vnitra v
Praze, který vypracovali zástupci SPRŠ a ve kterém nesouhlasí se snižováním stavu
policie ve Šluknovském výběžku.
ZO – schválilo jednohlasně
- dále předložila zastupitelstvu rozpočet SOT na rok 2005
ZO – schválilo jednohlasně
- Ing. Vachalec informoval přítomné o pokračování na územním plánu. Pan Laube
přijede na pracovní den, materiály budou dodány na obecní úřad k prostudování.
- pí Stejskalová přednesla písemnou žádost Ing. Vachalce na odkoupení obecní
budovy č. 167 (bývalá pošta).
ZO – souhlasí s prodejem
- Ing. Vachalec informoval přítomné o tom, že je ochoten za budovu zaplatit 500 tis.
Kč a to proto, že do budovy, než vyhořela, vložil spoustu peněz, což může doložit.
- pí Stejskalová za sebe může říci, že je zásadně proti, aby se tato budova prodala
pouze za 500 tis. Kč.
- pan Himmer doporučuje nechat udělat odhad ceny budovy, porovnat vložené
a získané prostředky a následně stanovit prodejní cenu.
- Ing. Vachalec souhlasí a dodává, že předloží doklady, které dokumentují jeho
investice do rekonstrukce budovy bývalé pošty před požárem.
ad 6)
Usnesení z 31. zasedání ZO Doubice, konaného dne 14. února 2005
I.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) Ověřovatele zápisu: Karel Rezek a Miloslav Himmer

2) Zápis ze zasedání ZO č. 30 ze dne 24. 1. 2005 .
3) Měsíční odměny ZO dle nařízení vlády 697/2004 Sb. A to:
- starostka
8.670,- se zpětnou platností od 1.1.2005
- místostarosta 4.900,- s platností od 1.2.2005
- ostatní zastup.
10,- se zpětnou platností od 1.1.2005 s výplatou 1x za čtvrtletí
4) Podepsání smlouvy s firmou EKO KOM.
5) Záměr obce prodat budovu bývalé pošty č. 167.
6) Rozpočet SOT na rok 2005.
7) Znění dopisu SPRŠ na MV ČR Praha, ve kterém nesouhlasí se snížením stavu
policie ve Šluknovském výběžku.
II.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1) Zprávu o postupu opravy budovy č. 167, kterou přednesl p. Solarik z firmy MIBAG
Praha.
2) Zprávu účetní obecního úřadu a 2 zprávy od finančního výboru, které jsou nedílnou
součást í tohoto zápisu.
III.

Zastupitelstvo obce ukládá:

1) 1/2005 - zůstává
2) 3/2005 - předložit doklady nákladů na rekonstrukci objekt č. p. 167 před vzniklým
požárem.
Zodp.: Ing. Vachalec
Termín: 2. 3. 2005
Usnesení jednohlasně schváleno.
ad 7
- paní Stejskalová ukončila v 19:50 zasedání ZO
- termín příštího zasedání ZO je 2. 3. 2005 od 16:30.

Ověřovatelé zápisu:
Karel Rezek

Božena Stejskalová
starostka obce

Miloslav Himmer

V Doubici 15. února 2005

Zapsala: Anna Šikýřová

