Zápis ze 37. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 27. června 2005 v úřadovně obecního úřadu
Přítomní:
Program:

dle prezenční listiny

- přítomno: 7 (100 %)
- (pan Vachalec se dostavil v 18:18)
1) Zahájení a návrh programu
2) Kontrola usnesení a zápisu z minulého zasedání ZO
3) Volba místostarosty obce
4) Obecně závazné vyhlášky - revokace - schválení
5) Vyjádření KÚ ke 33. zasedání ZO
6) Prodej pošty - žádost o pozemek p. č. -228
7) Nový zaměstnanec obecního úřadu
8) Různé
– dotace
– kaplička a zastávky
– hráze a rybníky
– veřejné osvětlení a sekání obecních pozemků
– plakáty a poutače v obci - umístění
– informace o poště došlé na OÚ
– ostatní
9) Usnesení
10) Závěr

ad 1)
- paní Fuksová zahájila zasedání ZO v 18:10, přivítala přítomné a přednesla návrh
programu, který byl přijat 6ti přítomnými členy ZO (pan Vachalec nepřítomen).
Ověřovatelé zápisu pan Rezek a pan Obešlo byli schváleni většinou 5ti hlasů, paní
Stejskalová se hlasování zdržela, pan Vachalec nepřítomen.
ad 2)
- zápis z minulého ZO byl podrobně projednán, paní Stejskalová měla dvě doplňující
formální poznámky: v usnesení není zopakováno, že dále trvá úkol č. 3/2005, úkol
č. 9/2005 nebyl v názvu přesně formulován, protože správný název projektu je „Pořízení
projektové dokumentace na obnovu retenční nádrže Návesní rybník v rámci obnovy
enviromentálních funkcí území obce Doubice“. Obě připomínky byly přijaty s tím, že
budou v zápisu uvedeny na pravou míru.
- úkol č. 8/2005 - podle dostupných informací byly přístřešky na separovaný odpad
zbudovány za peníze, které ze svého rozpočtu přidělil bývalý Okresní úřad Děčín.
Nejednalo se tedy o dotaci v pravém slova smyslu.
- úkol č. 9/2005 - splněn, všechny úkoly splněny, zůstává pouze:
- úkol č. 3/2005 - doložení dokladů - požár pošty.
- Usnesení a zápis z minulého ZO byl schválen většinou 5ti hlasů, paní Jašíčková se
hlasování zdržela, pan Vachalec nepřítomen.
ad 3)
- v 18:18 se dostavil pan Vachalec. Pan Himmer navrhl pro volbu místostarosty obce
volební komisi ve složení paní Fuksová (předsedkyně), paní Jašíčková a pan Obešlo
(členové). Složení volební komise bylo schváleno všemi sedmi ZO jednomyslně.
- Paní Fuksová potom vyzvala ZO k předložení návrhů kandidátů na místostarostu obce.
Práva a povinnosti místostarosty vyplývají ze zákona č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní

zřízení), místostarostovi bude vyplácena odměna ve stejné výši jako ostatním členům ZO
(kromě starosty obce), tedy 10.- Kč měsíčně (viz Usnesení z 31. zasedání ZO I./3 ze dne
14. února 2005). Pouze v době, kdy starosta nemůže vykonávat svoji funkci, náleží
místostarostovi odměna starosty v plné výši. Pan Himmer navrhl do této funkce Ing.
Tomáše Vachalce, který byl ve veřejném hlasování zvolen místostarostou obce
většinou 5ti hlasů, paní Stejskalová byla proti, pan Vachalec se zdržel hlasování.
ad 4)
- pan Himmer informoval o tom, že je nutno revokovat usnesení přijaté na minulém ZO,
které se týkalo návrhů obecně závazných vyhlášek č. 1/2005 a č. 2/2005. Tyto vyhlášky
byly sejmuty z desky OÚ 2. června 2005, a proto nenabyly právní moci ani účinnosti.
Tato revokace byla schválena jednomyslně.
- dále informuje o přepracování těchto vyhlášek do podoby, ve které by naší obci umožnily
radikálně snížit náklady spojené s odpady a jejich likvidací. Návrhy těchto vyhlášek měli
ZO k dispozici k prostudování předem (po jejich předchozím schválení dozorovým
pracovištěm MVČR). Po krátké diskuzi vyhlášky č. 1/2005 a č. 2/2005 byly
jednomyslně schváleny.
- v souvislosti s obecně závaznými vyhláškami ještě informuje o kontrole všech obecních
vyhlášek dozorovým pracovištěm MVČR. Vyhlášky budou v průběhu roku 2005
postupně revidovány tak, aby obec měla od počátku roku 2006 všechny Obecně závazné
vyhlášky odpovídající potřebám obce a platným zákonům.
ad 5)
- pan Himmer informuje ZO o dopisu Mgr. Dariny Roubíčkové z právního oddělení KÚ
Ústí nad Labem, který se týkal 33. zasedání ZO (viz ad 4 z minulého zasedání ZO).
Z právního rozboru vyplynulo (shrnuto), že schválený záměr obce prodat budovu bývalé
pošty nebyl zveřejněn zákonným způsobem, chybělo uvedení pozemku pod budovou
pošty s parcelním číslem a s uvedením katastru.
ad 6)
- pan Vachalec žádá ZO o schválení záměru prodeje stavebního pozemku p. č. -288,
o výměře 445 m2, což je pozemek v katastru obce Doubice, na kterém se nachází budova
č. p. 167 bývalé pošty. ZO schvaluje tento záměr obce většinou 6ti hlasů, pan
Vachalec se hlasování zdržel.
ad 7)
- pan Himmer představil oficiálně ZO novou pracovnici OÚ Doubice, slečnu Janu
Bošinovou, která nastoupila 10. června 2005. Paní Fuksová informuje o tom, že slečna
Bošinová pracuje jako účetní v HPP na zkrácený úvazek za 11.000,- Kč. Navíc současně
vykonává práci uklízečky ve VPP na zkrácený úvazek za 2.000,- Kč. Měsíčně a btto.
ad 8)
- pan Himmer informuje ZO o seznamu dotačních titulů, které by obec chtěla postupně
využít, paní Stejskalová připomíná nutnost spoluúčasti obce. Pan Himmer upozorňuje na
možný souběh dotačních titulů (v některých případech) EU, ÚK a ministerstev, kdy jsou
vlastní náklady obce minimální. Paní Stejskalová upozorňuje na možnou nutnost projekt
financovat předem a teprve následně získat dotaci. Pan Himmer zdůrazňuje, že nejprve je
nutno vytvořit zásobník projektů, aby byla obec připravena požádat o dotace hned po
vypsání toho kterého dotačního titulu. O dotacích bude ZO informováno na každém
zasedání.
- pan Himmer dále informuje ZO o tom, že panu Merežkovi byl zaslán doporučený dopis,
ve kterém byl vyzván k urychlenému dokončení všech prací, ke kterým se smluvně
zavázal (kopie smluv součástí dopisu). Dále informoval o ústním prohlášení pana
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-

-

-

-

Merežka, že k nápravě dojde co nejdříve, doslovně: „že se stydí, že to trvá tak dlouho“.
V této věci bude obec postupovat tak přísně, jak to zákony umožňují. V tuto chvíli čeká
obec na písemné vyjádření pana Merežka.
v souvislosti s projektem „Pořízení projektové dokumentace na obnovu retenční nádrže
Návesní rybník v rámci obnovy enviromentálních funkcí území obce Doubice“ sděluje
pan Himmer, že na základě informací, které zjistil, doporučuje vybrat pro realizaci
tohoto projektu firmu Terraprojekt a Ing. Petra Frolíka, spolumajitele firmy.
ZO schvaluje jednomyslně všemi sedmi členy ZO.
v souvislosti s projektem revitalizace rybníčku p. č. 1014 (nad OÚ) informoval pan
Himmer o nepochopitelném postupu vedoucího dislokovaného pracoviště Úřadu práce
Děčín v Rumburku, pana Jana Nykodýma, který v rámci namátkové kontroly navštívil
Doubici. Jeho nepodložené tvrzení, že obec načerno zaměstnává pracovníky, kteří kácejí
náletové dřeviny na bývalém budoucím dnu vodní nádrže, stejně jako jeho poznámky
o dodržení bezpečnosti práce nebo o špatné výšce pařezů, jsou přinejmenším překvapivé.
Podrobné vysvětlení situace (že rozhodnutím ZO byl pověřen provedením prací pan
Stanislav Faix a další...) jednoduše odmítl vyslechnout.
ve věci servisu veřejného a sekání obecních pozemků informoval pan Himmer o tom, že
město Krásná Lípa, které nám doposud obě tyto služby za úplatu poskytovalo, v tomto
roce je již z legislativních důvodů poskytovat nemůže. O osvětlení se bude do budoucna
starat pan Roman Krajzinger, o sekání obecních pozemků pan Josef Hájek, oba
z Rybniště.
pan Himmer upozornil dále na umisťování poutačů a plakátů různých kulturních a také
sportovních akcí na různá místa v obci, nejčastěji na stromy. Tyto materiály navíc nejsou
po proběhnutí oznamovaných akcí odstraňovány a podle jeho názoru nejsou obci dobrou
vizitkou. Navrhuje, aby si provozovatelé podobných akcí společně objednali výrobu
a instalaci informačních tabulí na území obce, kde by podobné akce mohli oznamovat.
Paní Jašíčková zmínila nutnost oslovit a informovat co nejvíce lidí a přislíbila (opět), že
dohlédne na následné odstranění plakátků. K tomuto tématu se ZO vrátí na některém
z příštích zasedání.
kronikář obce pan Nečásek absolvoval školení kronikářů.
SČVK začne postupně přebírat vodovodní přípojky k nemovitostem - písemná zpráva.
pan Himmer závěrem stručně informoval o došlé poště (povolení k likvidaci černé
skládky na území obce, soudní jednání týkající se poškození majetku obce v Zadní
Doubici, instalace zpomalovacích pruhů v obci, …).

ad 9)
Usnesení z 37. zasedání ZO Doubice, konaného dne 27. června 2005
I.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Ověřovatele zápisu: pana Jaroslava Obešla a pana Karla Rezka. Schváleno
většinou 5ti hlasů, paní Stejskalová se hlasování zdržela (pan Vachalec ještě nebyl
přítomen).
2) Zápis ze zasedání ZO č. 36 ze dne 23. května 2005. Schváleno většinou 5ti hlasů,
paní Jašíčková se hlasování zdržela (pan Vachalec ještě nebyl přítomen).
3) Volební komisi ve složení paní Fuksová (předsedkyně), paní Jašíčková a pan Obešlo
(členové). Složení volební komise bylo schváleno jednomyslně všemi sedmi členy
ZO.

Volbu místostarosty obce Ing. Tomáše Vachalce (neuvolněný funkcionář), který byl
ve veřejném hlasování zvolen většinou 5ti hlasů, paní Stejskalová byla proti, pan
Vachalec se zdržel hlasování.
5) Jednomyslně všemi sedmi členy ZO revokaci usnesení o návrhu Obecně závazných
vyhlášek č. 1/2005 a č. 2/2005.
6) Jednomyslně všemi sedmi členy ZO vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2005,
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce, včetně
nakládání se stavebním odpadem.
7) Jednomyslně všemi sedmi členy ZO vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2005,
kterou se ruší Obecně závazné vyhlášky č. 1/2001 a č. 1/2004 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
2
8) Záměr obce prodat stavební pozemek p. č. -288, o výměře 445 m , což je pozemek
v katastru obce Doubice, na kterém se nachází budova č. p. 167 bývalé pošty. Schváleno
většinou 6ti hlasů, pan Vachalec se hlasování zdržel.
9) Pro realizaci projektu „Pořízení projektové dokumentace na obnovu retenční nádrže
Návesní rybník v rámci obnovy enviromentálních funkcí území obce Doubice“ firmu
Terraprojekt a Ing. Petra Frolíka, spolumajitele firmy. ZO schvaluje jednomyslně
všemi sedmi členy ZO.
4)

II.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Informaci právního oddělení ÚK k 33. zasedání ZO.
2) Informaci o novém zaměstnanci OÚ.
III. Zastupitelstvo obce ukládá:
1) Úkol č. 3/2005 - doložení dokladů - požár pošty - zůstává.
Usnesení jednomyslně schváleno všemi sedmi členy ZO.
ad 10)
-

paní Fuksová ukončila zasedání ZO v 20:05
termín příštího zasedání ZO je 11. července 2005 od 18:00. Hlavním bodem programu je
prodej budovy bývalé pošty.

Ověřovatelé zápisu:
Jaroslav Obešlo

Miloslav Himmer
starosta obce

Karel Rezek
V Doubici 30. června 2005

Zapsal: Miloslav Himmer

