Zápis ze 35. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 18. dubna 2005 v úřadovně obecního úřadu
Přítomní:

dle prezenční listiny - přítomno: 5 (71 %)

Program:

1) Zahájení a návrh programu
2) Kontrola usnesení a schválení zápisu ZO č. 34 ze dne 30. 3. 2005
3) Schválení rozpočtu obce na rok 2005
4) Odměna starosty
5) Záměr obce prodat pozemek p. č. 297/1
6) Různé
– stížnost paní Šikýřové
– rybník - informace
– územní plán - informace
– obecně závazné vyhlášky
– SČVK - vodovod - informace
– sobotní úřední hodiny
– dopravní značky, vlajky
– hráze a regulace potoka
– ostatní
7) Usnesení
8) Závěr

ad 1)
- pan Himmer zahájil zasedání ZO v 18:05. Paní Fuksová je na dovolené. Paní
Jašíčková se opět omluvila v polovině jednání telefonicky (sms) - návštěva u lékaře.
Program schůze byl schválen jednomyslně.
ad 2)
- pan Himmer prošel usnesení z minulého ZO bod po bodu:
- pan Vachalec informuje krátce o setkání akcionářů SVS. Cena vody by letos
neměla překročit 27 Kč za m3.
- úkoly 1/2005 a 4/2005 zůstávají,
- úkol 3/2005 - doložení dokladů v souvislosti s požárem budovy bývalé pošty - pan
Vachalec - věří se, že všechny doklady bude mít k dispozici již 22. dubna,
- úkol 5/2005 - dokončení kapličky - zastávky autobusu - pan Rezek - oznamuje, že
pan Merežko zopakoval, že obnoví pouze jednu zastávku. Paní Stejskalová
potvrzuje, že se ale smluvně zavázal k přestavbě dvou zastávek. Práce na kapličce
by měly být zahájeny 20. dubna, zastávky dokončeny do konce května 2005.
- úkol 6/2005 - smlouvy týkající se pozemků - pan Himmer oznámil, že smlouva
s firmou Esseveld je již uzavřena, smlouva s manželi Řehákovými je připravena
k podpisu, smlouva s paní Lukáčovou je sice připravena, ale z oddělovacího plánu
vyplynulo, že prodej jednoho z dotčených pozemků ještě nebyl schválen ZO. O jeho
ceně rozhodne příští ZO a po schválení rozdělení pozemku Stavebním úřadem pak
již bude moci být smlouva uzavřena,
- Dodatek ke smlouvě s panem Rezkem byl podepsán. V období po uzavření smlouvy
a před podpisem jejího dodatku pan Rezek prodal 1ha z tohoto pozemku. Jako

-

důkaz dobré vůle prohlašuje, že převede zpět na obec jiný 1 ha ze zbývající rozlohy
původního pozemku, konkrétně cestu k renovované kapličce a její okolí. Slibuje
také pro obec získat pozemek p. č. 406/2, který kaplička obklopuje. Dále se
zavazuje zajistit na vlastní náklady opravy místních komunikací v obci.
poté byl zápis ze zasedání ZO č. 34 ze dne 30. 3. 2005 jednomyslně schválen.

ad 3)
- ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2005. Pro 4 hlasy, pan Vachalec se zdržuje.
ad 4)
- pan Himmer žádá o schválení odměny pro neuvolněného starostu ve výši 8.670,- Kč
měsíčně s platností od 1. dubna 2005. ZO schvaluje jednomyslně.
ad 5)
- pan Himmer žádá o schválení prodeje pozemku p. č. 297/1 o výměře 57 m2 paní
Lukáčové, aby mohl být po letech uveden do souladu skutečný stav se záznamy na
KÚ. Celá záležitost se vleče již od roku 1984. Mohla však být uzavřena již na
podzim loňského roku. Pan Himmer se paní Lukáčové za jím zaviněné zdržení
omluvil. ZO schvaluje záměr obce prodat předmětnou nemovitost jednomyslně.
ad 6)
- pan Himmer přečetl ZO stížnost paní Šikýřové na porušování zákona 101/2000 Sb.
O ochraně osobních údajů. Pan Vachalec oznámil, že paní Šikýřové odepsal
otevřeným dopisem, protože část dopisu se týká přímo jeho (budova bývalé pošty).
Kopie obou dokumentů jsou přílohou tohoto zápisu. Pan Himmer konstatuje, že ze
stížnosti nevyplývá, kdo konkrétně by se měl vyjádřit. Navrhuje odpovědět paní
Šikýřové v tomto smyslu. Návrh byl schválen čtyřmi zastupiteli, paní Stejskalová se
hlasování zdržela,
- ZO bylo stručně informováno o průběhu prací na ÚPD obce,
- pan Himmer informoval o možnostech využití dotačních titulů v tomto roce, většina
z nich je již po uzávěrce příjmu žádostí. Program Interreg III nabízí zajímavé
možnosti v rámci spolupráce se sousedními obcemi v SRN. Zahájena práce na
vytvoření zásobníku projektů. Informace o dotacích budou součástí každého
zasedání ZO.
- ZO ukládá kontrolnímu výboru prověřit aktuálnost Obecně závazných vyhlášek
naší obce, hlavně ve vztahu k odpadům (letos bude nutno přijmout vyhlášku
novou) a k ubytovatelům v obci (nově např. chata Chřástalka, Fabrika, …) a k
získaným poplatkům za ubytování do obecní pokladny. ZO schvaluje jednomyslně.
- pan Himmer informuje ZO o situaci kolem vodovodu. Od léta 2004 je situace
nezměněna. V blízké době se čeká rozhodnutí provozovatele vodovodu SČVK, jak
se bude postupovat při uzavírání nových smluv a jak to bude s dosavadními
přípojkami k jednotlivým objektům. ZO bude majitele nemovitostí průběžně
informovat.
- pan Himmer informuje o tom, že počínaje květnem 2005 bude každou první sobotu
v měsíci otevřen od 10 do 12 hodin Obecní úřad, a to zejména pro ty občany, kteří
nemají v obci trvalé bydliště,
- pan Himmer dále informuje, že změnil (nebo o změnu požádal) na internetových
serverech, které poskytují informaci o obci a které současně našel jeho vyhledávač.
V této souvislosti žádá a děkuje za sdělení informací o případných dalších místech

-

-

-

-

na internetu, kde jsou o obci uvedené špatné nebo neaktuální údaje. Současně
děkuje za ochotu a pomoc panu Bubíkovi,
vzhledem ke stále se zhoršujícímu stavu hráze Velkého rybníku a k blížící se letní
sezóně navrhuje pan Himmer znovu obnovit její uzavření. Závora podobná těm,
které uzavírají lesní cesty, bude umístěna na zábradlí rybníku blíže Doubické
hospodě. Na druhém konci hráze bude umístěna značka „slepá ulice“. Závoru
vyrobí pan Faix, materiál poskytne pan Vachalec, obojí jako sponzorský dar obci.
V případě nouze a během zimního období bude hráz pro provoz otevřena.
ZO schvaluje jednomyslně,
pan Himmer informuje ZO o plánovaném nákupu vlajek obce Doubice. Cena
vlajky (100 x 150 cm, umělý textil) by neměla být vyšší než 1.500,- Kč/ks. Vlajky
budou vyrobeny v měsíci květnu, případní zájemci si mohou objednat svoji vlajku
Doubice do konce dubna na OÚ. Současně bude zakoupena i jedna vlajka smuteční.
pan Himmer informuje o havarijním stavu koryta Doubického potoka směrem na
Chřibskou. Majitel vodoteče, Lesy ČR - správa vodních toků Teplice, byl již
vyzván, aby provedl místní šetření a navrhl ochranná opatření.
nové odpadkové koše, které získala obec jako sponzorský dar, budou umístěny
zejména v blízkosti restaurací, jejichž majitelé budou požádáni, aby zajistili úklid,
ještě v průběhu měsíce dubna dojde k úklidu podél všech čtyř přístupových
komunikací do obce, který zajistí jako sponzorský dar pan R. E. Stergar,
pan Rezek předkládá návrh veřejného dětského hřiště s vyjádřením Správy CHKO
Lužické hory, které vybuduje vlastním nákladem jako dar obci a žádá o jeho
schválení. ZO schvaluje jednomyslně.
pan Himmer upozorňuje na aktuální nabídku PFČR, ve které je i část používané
cesty 2083/3 o výměře 179 m2. Navrhuje cestu pro obec za 750,- Kč koupit, aby se
neopakovala situace s pozemkem 406/2. ZO schvaluje jednomyslně.
pan Obešlo a pan Rezek oslovili paní Stejskalovou (mimo program schůze) a opět
se ji snažili přesvědčit, že její odvolání z funkce nebylo motivováno osobně, ale že
jednali v nejlepším zájmu obce. Snaha byla marná.

ad 7)
Usnesení z 35. zasedání ZO Doubice, konaného dne 18. dubna 2005
I.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
II.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Ověřovatele zápisu: pana Jaroslav Obešla a pana Karla Rezka.
Zápis ze zasedání ZO č. 34 ze dne 30. března 2005.
Rozpočet obce Doubice pro rok 2005.
Odměnu starosty ve výši 8.670,- Kč měsíčně.
Záměr obce prodat pozemek 297/1.
Odpověď na stížnost paní Šikýřové.
Uzavření hráze Velkého rybníku.
Návrh veřejného dětského hřiště.
Nákup pozemku 2083/3 za 750,- Kč.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1) Že počínaje květnem 2005 bude Obecní úřad každou první sobotu v měsíci otevřen
pro strany od 10 do 12 hodin.
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) 7/2005 - kontrolnímu výboru prověřit Obecně závazné vyhlášky Obce.
Termín: 31. května 2005
Usnesení jednohlasně schváleno.
ad 8)
-

pan Himmer ukončil zasedání ZO ve 20:03.
termín příští veřejné schůze s občany je 7. května 2005 v 17:00 v zasedací místnosti
hotelu Jef.
termín příštího zasedání ZO je 23. května 2005 v 18:00.

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Obešlo

Miloslav Himmer
starosta obce

Karel Rezek

V Doubici 20. dubna 2005

Zapsal: Miloslav Himmer

