
Zápis ze 36. zasedání zastupitelstva obce Doubice
konaného dne 23. května 2005 v     úřadovně obecního úřadu  

Přítomni: dle prezenční listiny – přítomno 7 členů ZO (100%)

Program: 1) Zahájení a návrh programu
                  2) Kontrola usnesení a zápisu z minulého zastupitelstva
                  3) Návrh vyhlášky č. 1/2005 a 2/2005 o odpadovém hospodářství
                  4) Usnesení z 33. zasedání OZ
                  5)  Jmenování stálého delegáta na jednání SVS
                  6)  Různé
                        - územní plán – informace
                        - dotace – běžící dotace – informace
                        - hráze a rybníky
                        - seminář pro kronikáře
                        - informace o došlé poště
                        - nový zaměstnanec OÚ
                        - ostatní

ad 1) Pan Himmer zahájil zasedání ZO v 18.10. Po přečtení programu požádala paní 
Jašíčková o doplnění programu o její žádost umístit poutač nad závoru zákazu 

vjezdu na hrázi rybníka. Program schůze i s jeho doplňky byl schválen jednomyslně.

ad 2) Pan Himmer provedl kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva. Úkoly
          č. 1/2005 - odpadové hospodářství - splněn
          č. 3/2005 - doložení dokladů - požár pošty - zůstává
          č. 4/2005 - změny jízdního řádu - splněn
          č. 7/2005 - KV - prověření plnění obecně závazných vyhlášek - zůstává 
Zápis ze 35. zasedání ZO byl schválen 5-ti hlasy, hlasování se zdržely paní Stejskalová 
a paní Jašíčková .

ad 3) Pan Himmer vyzval členy OZ o vyjádření k vyhláškám o odpadech. 
Návrhy vyhlášek obdrželi předem všichni členové zastupitelstva. Paní Stejskalová 

upozornila na správný postup schvalování vyhlášek a na doplnění o způsob likvidování 
separovaného odpadu. Dále upozornila na dotaci, která byla čerpána na vybudování 
přístřešků na odpady. ZO uložilo starostovi obce zjistit vše kolem této dotace, aby touto 
změnou v likvidaci odpadu nebyly porušeny podmínky jejího čerpání. Paní Jašíčková 
vznesla dotaz k placení poplatku za odpady hotelu JEF, kde s rodinou bydlí a odpad 
likviduje společně s odpadem hotelu. Pan Himmer konstatoval, že v tomto případě je na 
místě požádat o výjimku dle příslušné vyhlášky. Pan Faix řekl, že odstranění kontejnerů 
někteří rekreanti nechtějí, že by raději platili za odpady vyšší poplatek, třeba 1.000,- Kč. 
Obec může dle závazné vyhlášky vybírat maximální poplatek 500,- Kč . Pan Himmer 
seznámil přítomné se způsobem likvidace separovaného odpadu. Kontejnery na 
separovaný odpad budou umístěny u OÚ. Pan Pospíšil přednesl návrh na vyrozumění 
všech obyvatel a rekreantů o změně v likvidaci těchto odpadů, nejlépe písemně. Pan 
Himmer řekl, že ke  zveřejnění a oznámení o změně likvidace odpadu dojde hned po 
schválení vyhlášek a znovu zdůraznil, že k této změně dochází hlavně z důvodu stále se 
zvyšujících nákladů. V krátké diskuzi projevili zastupitelé i hosté obavy z toho, že změna 
odpadového hospodářství povede ke vzniku nepořádku v obci a okolí. Shodli se ale na 
tom, že obec nemůže být nadále veřejnou (a bezplatnou) skládkou pro kohokoliv 
z okolních obcí.



ad 4) usnesení z 33. zasedání bude posouzeno Krajským úřadem na základě 
stížnosti paní Jašíčkové. Pan Himmer sdělil, že na KÚ zašle ve stanoveném 

termínu (27. května) všechny požadované podklady. Telefonicky bylo zatím sděleno, že 
dle zákona o obcích musí být námitky k usnesení ZO vzneseny nejpozději na dalším 
zastupitelstvu. Na 34. zasedání ZO bylo ale usnesení ze 33. zasedání ZO schváleno 
většinou 4 hlasů (§ 95 zákona o obcích). Pak je případná námitka řešena ZO jako 
připomínka. V tomto případě většina zastupitelů ale tvrdí, že napadené usnesení je 
v pořádku. ZO se k rozporu vrátí na příštím zasedání, až bude k dispozici písemné 
vyjádření KÚ. Aby se do budoucna podobným problémům zabránilo, zavázal se pan 
Himmer, že bude zápis ze zasedání ZO doručen do 10 dnů každému zastupiteli, aby 
všichni měli možnost si zápis prostudovat a nemuseli jej číst na úřední desce nebo na OÚ 
nebo na internetu. Stejně tak budou všechny  podklady, o kterých bude ZO rozhodovat 
a které si vyžadují čas na prostudování, stejným způsobem doručeny zastupitelům 
předem spolu s programem příští schůze. Současně bude veškeré hlasování jmenovitě 
uvedeno v zápisu (pokud nebude rozhodnutí jednomyslné). Pokud by se to ukázalo 
nutným, mohou být hlasování i nahrávána...

ad 5) ZO zvolilo jednomyslně stálého zástupce obce pro jednání se SVS, kterým se stal 
ing. Tomáš Vachalec.

ad 6) různé
– Pan Himmer informoval o plánované schůzi se zhotoviteli ÚPD obce 3. 6. 2005,
– dále informoval o dotacích z MMR a Norských fondů, současně upozornil na situaci 

s dokončením úprav na kapličce (ošetření nedostatků, které se projevily po zimě). Pan 
Merežko zatím také nedokončil vybudování dvou autobusových zastávek (v obou 
případech termín 31. května 2005). Požádal pak paní Stejskalovou, aby pana 
Merežka oslovila, aby dostál uzavřené smlouvě. Touto záležitostí se bude zabývat 
příští ZO,

– obnova rybníčku – odbahnění a rekonstrukci hráze bude provedeno na náklady 
CHKO Lužické hory, obec zajistí stavidlo (jako investiční náklad). Také musí zajistit 
vykácení náletových dřevin na bývalém dnu nádrže. Pan Himmer navrhuje, aby 
k vykácení obec využila pracovníků od ÚP v rámci VPP a aby získané dřevo bylo 
zbaveno kůry a uloženo k dalšímu použití ve prospěch obce. Oba pracovníci by se 
současně mohli věnovat údržbě obecní zeleně a místním komunikacím. Tento návrh 
nebyl přijat. Zastupitelé namítli, že je to pro obec příliš drahé a že tyto pracovníky by 
bylo nutno stále kontrolovat. Na sekání trávy by obec měla najmout pracovníka na 
dohodu o provedení práce, jako tomu bylo v loňském roce. Pan Faix požádal o slovo 
a nabídl, že stromy vykácí zdarma, za odvedenou práci si ponechá vytěžené dřevo. 
ZO pověřilo pana Himmera, aby s ním v tomto smyslu uzavřela obec smlouvu,

– revitalizace Velkého rybníku – pan Himmer dodá zastupitelům předem všechny 
nutné podklady s návrhem řešení, aby bylo možno na příštím ZO rozhodnout 
o zpracovateli projektu (poskytnutá dotace musí být vyúčtována do konce tohoto 
roku),

– horní rybník – nádrž p. č. 1159/2 – nejsou vyjasněné majetkoprávní vztahy, věcí se 
v tuto chvíli zabývá Katastrální úřad, Pozemkový fond ČR byl informován, obec se 
bude zřejmě muset obrátit na Úřad pro zastupování státu (obec nemůže žádat 
o dotaci na opravu majetku, který jí nepatří). Příští ZO se musí k tomuto problému 
vrátit,  

– zastupitelstvo obce jednomyslně odsouhlasilo vyslání kronikáře obce ing. Pavla 
Nečáska na seminář pro kronikáře,

– pan Himmer informoval krátce o došlé poště, zejména o zasedání ER Nisa.
– dále informoval o nové pracovnici OÚ, kterou by se od 1. června měla stát  slečna 

Marcela Beckelová,



– dále předložil žádost paní Reichové, která zastupuje stavebnici paní Jitku 
Hlaváčkovou. Jedná se pouze o změnu formulace ve vyjádření obce (které již bylo 
jednou poskytnuto). Týká se objektu č. p. 45,

– další žádost pana Reicha, který zastupuje stavebníka arch. Josefa Matyáše, ve které 
žádá obec o vyjádření k přístavbě zahradního domku na bývalých základech u domu 
č. p. 196. ZO nemá námitky, ale jako ve všech podobných případech počká na 
písemné vyjádření CHKO Labské pískovce,

– pan Himmer informuje o podnětu pánů Karlíčka a Knaifla, který se týká zásobování 
jejich nemovitostí vodou. Je již dohodnuto jednání mezi nimi, obcí a SČVK. 
O výsledku jednání bude ZO informováno na příštím zasedání,

– paní Janáková si stěžuje na neúnosný hluk z hotelu JEF (hudba a zejména cvičení), 
který obtěžuje ji i ostatní blízké sousedy. Paní Jašíčková se pokusí co nejrychleji věc 
řešit (protihluková izolace, dohled nad dodržováním nočního klidu),

– pan Himmer jí připomíná povinnost uhradit nájem za polovinu Velkého rybníku. 
Spolek přátel Doubice již svoji polovinu uhradil. Paní Jašíčková se omlouvá a nájem 
co nejrychleji uhradí,

– dále pan Himmer upozorňuje na povinnost všech občanů informovat obec předem 
o chystaných aktivitách, ať už se jedná o pořádání hudebních produkcí, pálení ohňů, 
žádostí o změnu dopravního značení... Obec o těchto aktivitách musí vědět, občané 
nemohou rozhodovat sami, v mnoha případech je nutné informovat jiné orgány státní 
správy nebo si dokonce vyžádat jejich souhlas. Do budoucna hodlá obec zpřísnit 
postup proti těm, kteří nebudou plnit tuto povinnost,

– paní Jašíčková žádá o povolení umístit l m vysoký látkový pruh upevněný na stromy 
nad závorou se zákazem vjezdu na hrázi rybníka, aby hosté jejího hotelu věděli, jak 
se do hotelu dostat. Její orientační tabule poslední dobou mizí nebo jsou ničeny, ale 
přitom vyznačení přístupové trasy je pro její podnikání velmi důležité. O tomto 
způsobu označení vznikla diskuse a bylo navrženo několik jiných typů označení 
pomocí tabulí. ZO se transparent nelíbí a připadá mu nevhodný. Paní Jašíčková žádá 
ZO o povolení tohoto označení alespoň na dobu několika měsíců. Zastupitelé 
hlasovali pro tento návrh 3 (paní Stejskalová, pan Vachalec a pan Himmer), 2 byli 
proti (paní Fuksová a pan Obešlo), 2 se zdrželi hlasování (paní Jašíčková a pan 
Rezek). ZO tedy neschválilo navrhované řešení a doporučilo umístění tabulí na 
křižovatku u Doubické hospody,

– pan Vachalec se zmínil o možnosti získat investora na obnovu rybníku pod vesnicí 
vlevo od silnice na Chřibskou. Příští ZO se k této otázce vrátí (zjištění majitelů 
pozemků),

                   
ad 7) Usnesení z     36. zasedání ZO Doubice, konaného dne 23. května 2005  
           

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu : pana Obešla a pana Rezka
2. Zápis ze zasedání ZO č. 35 – pro 5, hlasování se zdržely paní Jašíčková 

a paní Stejskalová
3. Návrh obecně závazných vyhlášek č. 1/2005 a č. 2/2005 – pro 6, zdržela se 

hlasování paní Jašíčková
4. Ing. Tomáše Vachalce jako stálého zástupce pro jednání se SVS

-jednomyslně
5. Souhlasí s přístavbou domu č.p. 45 na pozemku p. č. 128 v katastrálním 

území Doubice – jednomyslně
6. Vyslání ing. Nečáska na seminář kronikářů – jednomyslně



7. Uzavření smlouvy s panem Faixem o pokácení a likvidaci dřeva 
na horním rybníku - jednomyslně

     
II. Zastupitelstvo obce neschvaluje:

1. Žádost p. Jašíčkové umístit 1 m vysoký pruh látky nad závoru 
se zákazem vjezdu na hrázi rybníka, na kterém by byl vyznačen příjezd 
k hotelu JEF. Pro 3 (pan Vachalec, paní Stejskalová a pan Himmer), 
proti 2 (paní Fuksová a pan Obešlo), hlasování se zdrželi  2 zastupitelé 
(paní Jašíčková a pan Rezek)

     III.       Zastupitelstvo ukládá:
1. 8/2005 Zjistit podmínky dotace na vybavení sběrného dvora. 

Termín: do příštího zastupitelstva
                                                    Zodpovídá: pan Himmer

2. 9/2005 Ověřit nabídky projektu odbahnění rybníka.
                                                    Termín: do příštího zastupitelstva
                                                    Zodpovídá: pan Himmer

        Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

ad 8) Závěr
– pan Himmer ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:52.
– termín příštího zasedání ZO je 27. června 2005 v 18:00.

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Obešlo Miloslav Himmer
    starosta obce

Karel Rezek

V Doubici 30. května 2005  Zapsala: Jana Fuksová


	Jaroslav Obešlo						Miloslav Himmer
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