
 Zápis ze 34. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
 

konaného dne 30. března 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. 33 ze dne 23. 3. 2005  
3) Schválení veřejné vyhlášky – návrh zadání ÚPD obce
4) Odměna za měsíc březen 2005 paní Stejskalové
5) Rozdělení úkolů

– kaplička a zastávky
– úklid – koše a kontejnery
– dotace
– smlouvy
– obecní kronika
– pozemky (historický majetek obce)
– internet

6) Různé
– informace o SVS – pověření delegáta
– stanovisko k informacím v místním tisku
– údržba místních komunikací
– spolupráce s chalupáři - SPD

7) Usnesení
8) Závěr

ad 1)
       
- pan Himmer zahájil zasedání ZO v 17:17,  přivítal přítomné a požádal pana 

Vachalce, aby vedl schůzi. Pan Obešlo se telefonicky omluvil s tím, že už je na cestě, 
paní Jašíčková se nedostavila. Program schůze byl schválen čtyřmi zastupiteli, paní 
Stejskalová se hlasování zdržela.

ad 2)

- zápis č. 33 ze dne 23. 3.  2005  byl schválen s tím, že pan Obešlo se dodatečně 
vyjádřil k výhradám, které zmínila paní Stejskalová ne minulém zasedání. Knihu 
hostů vede, je kontrolována FÚ. Paní Stejskalová podotýká, že se jednalo o dopis 
majitelů objektu, kde byl pan Obešlo v nájmu, o kterém ZO informovala. Pan 
Obešlo řekl, že kromě FÚ není nikomu povinen knihu předkládat, paní Stejskalová 
a pan Himmer prohlásili, že  obec toto právo také má. Zápis byl poté schválen 
čtyřmi zastupiteli, paní Stejskalová se hlasování zdržela.

ad 3) 

- zastupitelé se seznámili s veřejnou vyhláškou – Oznámení o vystavení a o termínu 
veřejného projednávání návrhu zadání územního plánu obce Doubice. Veřejná 
vyhláška byla jednomyslně schválena všemi pěti přítomnými zastupiteli obce.



- veřejná schůze s obyvateli a majiteli nemovitostí nad ÚPD se bude konat 7. května 
2005 v 17:00, místo konání bude stanoveno na příštím zasedání ZO.

ad 4)

- ZO schvaluje vyplacení odměny v nezkrácené výši paní Stejskalové za měsíc březen 
2005 většinou čtyř hlasů. Proti je paní Stejskalová.

- pan Obešlo se dostavil na ZO v 17:29.
- paní Stejskalová se dohodla s panem Himmerem na protokolárním předání funkce 

na úterý 5. dubna 2005. Případnou změnu termínu si vzájemně včas oznámí.

ad 5)

- pan Himmer oznamuje rozdělení úkolů členům ZO:
- panu Rezkovi ZO ukládá dohled nad dokončením renovace kapličky a nad 

zbudováním nových zastávek autobusu. Pan Merežko dokončí kapličku a zbuduje 
dvě zastávky, jak se smluvně zavázal. Pan Rezek upozorňuje, že se v rozhovoru 
zmínil pouze o jedné zastávce, paní Stejskalová potvrzuje, že se zavázal ke dvěma. 
Pan Merežko navíc stále nedodal nákres zastávek, oznámil pouze, že budou 
podobné zastávkám v Kyjově. Hned příští týden bude zahájeno jednání se 
stavebním úřadem v Rumburku – oprava nebo ohlášení drobné stavby – aby mohly 
být zastávky dokončeny do konce května.

- pan Vachalec se zavázal k úklidu sběrného dvora, kontejnerů a odpadkových košů 
v obci.

- pan Himmer se zavázal zahájit okamžitě jednání o možnostech získat pro obec 
dotace, o výsledcích bude informovat na příštím ZO.

- panu Himmerovi ZO ukládá odstranit nedostatky související se smlouvami 
o prodeji obecních pozemků – podpis dodatku ke smlouvě pana Rezka a příprava 
ostatních smluv k podpisu – do příštího ZO.

- pan Nečásek prohlašuje, že za současných okolností i nadále povede kroniku obce. 
Shromážděné podklady za rok 2004 mu budou předány 8. dubna 2005.

- pan Himmer s paní Reichovou postupně provedou kontrolu pozemků v obci 
a budou hledat možnosti, jak získat pro obec pozemky, které jsou dosud bez 
majitele, v majetku státu nebo které patřily k historickému majetku obce.

- pan Himmer se zavazuje, že do příštího zasedání ZO doplní, sjednotí a uvede do 
pořádku informace, které jsou o obci k dispozici na internetu.

ad 6)

- pan Himmer informuje o zasedání akcionářů SVS, které se bude konat v Děčíně 
5. dubna 2005 a ZO jednomyslně rozhodlo pověřit ing. Tomáše Vachalce 
zastupováním obce Doubice na tomto zasedání.

- zastupitelstvo obce vyjadřuje nesouhlas s informacemi, které se objevily v minulých 
dnech v tisku (Děčínský deník). Zveřejněné informace o dění v ZO a v obci byly 
neúplné, zavádějící a nepravdivé. Ke korekturám, které byly pisatelce článků 
zaslány, nabylo přihlédnuto! ZO odkazuje na zápisy ze zasedání obce na stránkách 
www.doubice.cz, kde je možno najít ověřené a podepsané informace.

- po zimě je naléhavě třeba opravit místní komunikace. Jakmile to počasí umožní, 
budou podle připraveného seznamu nejprve opraveny neasfaltové komunikace. 

http://www.doubice.cz/


Ty asfaltové se obec bude snažit letos opravit za použití penetrace, tepelně upravené 
brousenky a dusadla, aby byly opravy trvanlivější. Bude se rovněž pokračovat 
v instalování příčných svodnic srážkové vody, aby se co nejvíce zabránilo dalšímu 
vymílání cest. V této souvislosti je třeba zmínit cestu vedoucí od továrny směrem na 
Chřibskou, jejíž stav již ohrožuje projíždějící vozidla (v minulých dnech došlo už 
i k úniku oleje z proražené vany motoru, havárii museli odstraňovat hasiči). 
O omezení průjezdu touto komunikací bude obec jednat s Chřibskou, případně 
s CHKO a Lesy ČR.

- ZO hodlá do budoucna obnovit těsnou spolupráci s SPD a vůbec se všemi majiteli 
nemovitostí v obci při práci pro obec. Zástupci chalupářů by se měli účastnit 
zasedání ZO, kde jim bude dán prostor k vyjádření připomínek, podnětů a nápadů. 
Budou obnoveny sobotní úřední hodiny a pravidelné schůze s občany.

ad 7)

Usnesení z 34. zasedání ZO Doubice, konaného dne 30.  března 2005 

I.         Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) Ověřovatele zápisu: pana Tomáše Vachalce a pana Karla Rezka.
2) Zápis ze zasedání ZO č. 33 ze dne 23. března 2005.
3) Veřejnou vyhláškou – Oznámení o vystavení a o termínu veřejného projednávání 

návrhu zadání územního plánu obce Doubice. Veřejná vyhláška byla jednomyslně 
schválena všemi pěti přítomnými zastupiteli obce.

4) Vyplacení odměny v nezkrácené výši paní Stejskalové za měsíc březen 2005 
většinou čtyř hlasů. Proti je paní Stejskalová.

5) Pověřit ing. Tomáše Vachalce zastupováním obce Doubice na zasedání SVS, které 
se koná dne 5. dubna 2005 v Děčíně. ZO rozhodlo jednomyslně.

II.       Zastupitelstvo obce bere na vědomí:  

1) pan Vachalec se zavázal k úklidu sběrného dvora, kontejnerů a odpadkových košů 
v obci.

2) pan Himmer se zavázal zahájit okamžitě jednání o možnostech získat pro obec 
dotace.

3) pan Nečásek prohlašuje, že i nadále povede kroniku obce.
4) pan Himmer s paní Reichovou postupně provedou kontrolu pozemků v obci 

a budou hledat možnosti, jak získat pro obec pozemky, které jsou dosud bez 
majitele, v majetku státu nebo které patřily k historickému majetku obce.

5) pan Himmer se zavazuje, že do příštího zasedání ZO sjednotí a uvede do pořádku 
informace, které jsou o obci k dispozici na internetu.

III.      Zastupitelstvo obce ukládá:  

1) 1/2005 - odpadové hospodářství - zůstává

2) 3/2005 - doložení dokladů - požár pošty - zůstává



3) 4/2005 - rada Ústeckého kraje rozhodne o provozovateli dopravy ve Šluknovském 
výběžku na svém zasedání 20. dubna 2005, pak teprve budou moci být projednány 
případné změny jízdního řádu. 

4) 5/2005 - panu Rezkovi dohled nad dokončením renovace kapličky a nad 
zbudováním nových zastávek autobusu. Pan Merežko dokončí kapličku a zbuduje 
dvě zastávky, jak se smluvně zavázal.

 Termín: 31. května 2005

5) 6/2005 - panu Himmerovi odstranit nedostatky související se smlouvami o prodeji 
obecních pozemků – podpis dodatku ke smlouvě pana Rezka a příprava ostatních 
smluv k podpisu.

 Termín: 18. dubna 2005 

Usnesení jednohlasně schváleno.

ad 7)

- pan Vachalec ukončil zasedání ZO v 18:11.
- termín příští veřejné schůze s občany je 7. května 2005 v 17:00.
- termín příštího zasedání ZO je 18. dubna 2005 od 18:00.

Ověřovatelé zápisu:

Tomáš Vachalec Miloslav Himmer
                   starosta obce

Karel Rezek

V Doubici 31. března 2005  Zapsal: Miloslav Himmer
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