Zápis ze 41. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 31. října 2005 v úřadovně obecního úřadu
Přítomní:

dle prezenční listiny

Program:

1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)

- přítomno: 4 (58 %)
- pan Vachalec nepřítomen - omluven
- paní Stejskalová a pan Obešlo nepřítomni
Zahájení a návrh programu
Kontrola usnesení a zápisu z minulého zasedání ZO
Hospodaření obce - zpráva Finančního výboru
Rozpočet obce - 1. rozpočtová změna
Různé
– informace o došlé poště
– veřejná schůze
– ostatní
Usnesení
Závěr

ad 1)
- pan Himmer zahájil zasedání ZO v 17:08, přivítal přítomné a přednesl návrh programu,
dodatečně navrhl bod: schválení zápisu do Kroniky obce za rok 2004.
- program byl schválen jednomyslně všemi přítomnými členy ZO, stejně tak byli
schváleni ověřovatelé zápisu paní Fuksová a pan Rezek.
ad 2)
- zápis z minulého ZO byl projednán včetně usnesení, bylo konstatováno, že byly splněny
všechny uložené úkoly.
- Usnesení a zápis z minulého zasedání ZO byl schválen většinou 4 hlasů všemi
přítomnými zastupiteli.
ad 3)
- Hospodaření obce - zpráva Finančního výboru - paní Fuksová přednesla zprávu Finančního
výboru. Konstatovala, že se daří plnit stanovené úkoly. FV schválená Zpráva tvoří přílohu
tohoto zápisu. Dále informovala o snížení mzdových nákladů , v odměnách zastupitelů
snížíme náklady o 50.000,- Kč, platy zaměstnanců se podařilo snížit na polovinu. Za letošní
rok bude obec doplácet na odpady minimálně o 30.000 Kč méně než v minulém roce. Pan
Himmer doplnil informacemi o odpadovém hospodářství, o stále stoupajícím podílu odpadu
separovaného, který z kg a q v prvním pololetí stoupl na tuny v pololetí druhém. Příjmy obce
za separovaný odpad by měly za tento rok přesáhnout částku 10.000,- Kč.
ZO bere zprávu FV na vědomí
ad 4)
- Rozpočet obce - 1. rozpočtová změna - paní Fuksová přednesla návrh 1. rozpočtové změny
v tomto roce, která pak byla podrobně projednána zastupiteli obce. Pan Himmer poté prošel
zejména ty položky, ve kterých původní rozpočet nebyl naplněn (výběr ubytovacích poplatků)
nebo byl naopak překročen. Dále informoval o výdajových položkách, které nebyly
v původním rozpočtu vůbec uvedeny a zdůvodnil tyto výdaje. V těchto případech došlo
k tomu, že v minulých letech nebyly tyto položky rozpočtu vůbec používány k účtování
výdajů. V současnosti již využívány jsou, aby bylo možno lépe a přesněji sledovat skladbu
výdajů obce. 1. rozpočtová změna je rovněž přílohou tohoto zápisu.
- 1. rozpočtová změna byla schválena většinou 4 hlasů všemi přítomnými zastupiteli obce.

ad 5)
- informace o došlé poště
- pan Himmer informuje o dopisu TSR, který obsahuje nový ceník na příští období. TSR své
ceny zvýšily pouze o 2,8 %, což odpovídá růstu inflace. Ceník bude dán občanům k dispozici.
- dále informuje o kontrole hospodaření obce ÚK. Ve zprávě z této kontroly je konstatováno, že
v účetnictví byly shledány pouze drobné nedostatky formálního charakteru (chybějící druhý
podpis na některých dokladech). Jediným závažným formálním pochybením je fakt, že ZO
nebyl schválen Závěrečný účet obce za rok 2004, čímž došlo k porušení zákona. Termín byl
30. června 2005. Obec již závěrečný účet vyvěsila a k jeho schválení dojde na listopadovém
zasedání ZO.
- další kontrola se zaměřila na dotaci na vodovod z MZe. Pan Himmer informuje ZO o tom, že
některé chybějící podklady (např. stavební deník) jsou nyní v archivu nového majitele
vodovodu, společnosti SVS. Byli již osloveni pan Václav Ackermann a paní Alena Bílková.
Chybějící doklady budou doloženy později.
- další kontrola byla od VZP. Podklady byly ke kontrole předány a obec čeká na zprávu.
- PFČR lustruje v tuto chvíli pozemek p. č. 244 ( mezi č. p. 178 a č. p. 180).
- veřejná schůze
- schůze se účastnili (dle presenční listiny) zástupci 26 nemovitostí, celkem bylo na schůzi 58
osob. Nejprve odpovídal (poté, co pan Himmer zopakoval dohodu mezi obcí a SČVK, týkající
se účtování a výpočtu vodného za uplynulé období) na dotazy majitelů nemovitostí pracovník
SČVK, pan Petr Maximilán. Obec bude informována pravidelně o rozborech vody, včetně
problému s bílou usazeninou, která se v některých částech obce objevuje na dně nádobí.
SČVK bude i nadále úzce spolupracovat s obcí, včetně hlášení případných závad a poruch.
Paní Fuksová pak informovala o hospodaření obce v minulém období. Následně podal pan
Himmer zprávu o odpadovém hospodářství, poděkoval občanům za jejich snahu při
separování odpadu, vyčíslil množství nasbíraného odpadu, oznámil existenci dvou kontejnerů
na sklo (bílé a barevné). Dále informoval službách, které chce obec nabízet majitelům
nemovitostí a které se týkají zejména údržby zeleně. Na základě poptávky bude možno tyto
služby dále rozšiřovat. Po krátké diskuzi (kde se mimo jiné hovořilo o hluku v obci a o rušení
nočního klidu, který vzniká např. u pana Rezka nebo u paní Jašíčkové) vyzval pan Himmer
závěrem přítomné, aby zvážili možnost přihlásit se v obci k trvalému pobytu, aby i do roku
2006 vstoupila obec s počtem obyvatel nad 100 osob.
- ostatní
- pan Himmer informuje o žádosti pana Miloslav Čapka, která se týká opakovaně porouchaného
chladicího pultu v místním koloniále. Pult je opět mimo provoz, je nutno vyměnit celou
chladicí jednotku (cca 15.000,- Kč), protože původní je zkorodovaná a chladicí médium vždy
unikne a za několik týdnů se situace opakuje. Nový podobný pult by stál cca 70.000,- Kč. Po
rozpravě na toto téma rozhodlo ZO, aby byl veškerý majetek obce, který je vybavením
obchodu (a který má pan Čapek v nájmu) na něj převeden. ZO se k tomuto tématu vrátí na
příštím zasedání.
- ZO rozhodlo převést vybavení obchodu na nájemce, který je nyní má v nájmu, jakmile
pro to budou vytvořeny právní předpoklady (likvidační a inventarizační komise). Záměr
byl schválen většinou 4 hlasů všemi přítomnými zastupiteli obce.
- závěrem probralo ZO stížnost paní Janákové a petici občanů Doubice, i těch, kteří mají v obci
rekreační nemovitost. Jedná se o hluk a rušení klidu z prostor hotelu JEF paní Jašíčkové. Pan
Faix j. h. se vyjádřil v tom smyslu, že ZO ve věci dlouhodobě nic nekoná. Pan Himmer uznal,
že paní Jašíčková na tuto opakovanou stížnost reaguje vždy jen slibem, že zjedná nápravu.
K té však dosud nedošlo. Dále podotkl, že ZO obce dosud nemělo vůli situaci řešit ráznými
prostředky (přestupkové řízení, právní cesta), do budoucna je ale připraven k nim přistoupit.

-

ZO ukládá paní Jašíčkové, aby do pondělí 7. listopadu 2005 předložila na obecní úřad
písemný návrh, jak bude celou záležitost účinně a hlavně rychle řešit.
pan Faix j. h. se zeptal, jak to vypadá s dokončením zastávky a s kapličkou. Pan Himmer
odpověděl, že se to opět týká problému s panem Merežkem, který byl v ZO už vícekrát
probírán. Zopakoval, že i v této záležitosti přistoupí obec k radikálnějším řešením. Na dalším
zasedání ZO se rozhodne o konkrétním postupu na základě zjištěných možností.

ad 6) Usnesení ze 41. zasedání ZO Doubice, konaného dne 31. října 2005
I.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) Ověřovatele zápisu: paní Janu Fuksovou a pana Karla Rezka.
Schváleno většinou 4 hlasů všemi přítomnými členy zastupitelstva obce.
2) Zápis ze zasedání ZO č. 40 ze dne 26. září 2005.
Schváleno většinou 4 hlasů všemi přítomnými členy zastupitelstva obce.
3) 1. rozpočtovou změnu v roce 2005.
Schváleno většinou 4 hlasů všemi přítomnými členy zastupitelstva obce.
4) text zápisu do Obecní kroniky za rok 2004.
Schváleno většinou 4 hlasů všemi přítomnými členy zastupitelstva obce.
II.
1)

Zastupitelstvo obce ukládá:
Úkol č. 14/2005 - předložit písemný návrh řešení situace - hluk a rušení nočního klidu
vznikající v hotelu JEF.
Zodpovídá: paní Alena Jašíčková
Termín:
7. listopadu 2005

III.

Zastupitelstvo obce bere ba vědomí:

1) Zprávu číslo 13 Finančního výboru obce Doubice.
Usnesení schváleno většinou 4 hlasů všemi přítomnými členy zastupitelstva obce.
ad 7) Závěr:
-

pan Himmer ukončil zasedání ZO ve 18:23.
termín příštího zasedání ZO je 28. listopadu 2005 od 17:00.

Ověřovatelé zápisu:
Jana Fuksová

Miloslav Himmer
starosta obce

Karel Rezek

V Doubici 7. listopadu 2005

Zapsal: Miloslav Himmer

