
Zápis ze 42. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
 

konaného dne 14. prosince 2005 v úřadovně obecního úřadu

Přítomní: dle prezenční listiny - přítomno: 7 (100 %) 
  - pan Vachalec se omluvil a dostavil se až v 17:25

- pan Obešlo se omluvil a odešel v 18:17
Program: 1)   Zahájení a návrh programu

2)   Kontrola usnesení a zápisu z minulého zasedání ZO
3)   Rozpočet obce

- rozpočet na rok 2006
- závěrečný účet za rok 2004
- starosta jako uvolněný funkcionář

4)   Obecně závazné vyhlášky obce
5)   Inventarizace majetku obce  
6)   Různé

- informace o došlé poště
- ÚPD - schválení
- smlouva s firmou Eko - Kom - chválení
- petice občanů proti hluku z hotelu JEF
- dokončení kapličky - pan Merežko
- žádost V. Randáčkové
- obecní dřevo
- ostatní

7)   Usnesení
8)   Závěr 

ad 1)       
- pan Himmer zahájil zasedání ZO v 17:01, přivítal přítomné a přednesl návrh programu, který byl 

rozšířen o schválení ÚPD a schválení smlouvy s firmou Eko - Kom.
- program byl schválen jednomyslně všemi přítomnými členy ZO (pan Vachalec ještě 

nepřítomen), stejně tak byli schváleni ověřovatelé zápisu paní Jašíčková 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 5 hlasů, paní Stejskalová se 

zdržela hlasování, pan Vachalec ještě nepřítomen.

ad 3)
- Rozpočet obce na rok 2006 - pan Himmer vyzval k diskuzi nad návrhem rozpočtu obce na příští rok, 

který měli zastupitelé předem k dispozici a který byl zveřejněn na úřední desce obce od 22. listopadu 
do 14. prosince 2005. Na podnět paní Stejskalové vysvětlil pan Himmer § 6112, který byl dodatečně 
podrobně rozepsán do jednotlivých položek , celková částka zůstala ale stejná. Tyto položky bylo 
možno v programu vytvořit až s pomocí pracovnice firmy, která dodala obci programové vybavení. 
Paní Stejskalová poukázala dále na částky za sociální a zdravotní pojištění a na plat starosty. Pan 
Himmer prohlásil, že práce starosty je prací na plný úvazek, a pokud to hospodaření obce umožňuje, 
mělo by být i odpovídajícím způsobem zaplaceno. Za minulých 9 měsíců se podařilo hospodaření 
obce natolik příznivě ovlivnit, že mohl být plat starosty v navrhované výši do rozpočtu zahrnutý. 



- Paní Fuksová pak srovnala celkové náklady obce na mzdy a odměny v minulých čtyřech letech - tyto 
náklady jsou v rozpočtu na rok 2006 nižší. Dále poukázala na další položky rozpočtu, které ovlivňují 
výrazným způsobem hospodaření obce - odpad, vybírání poplatků. Pan Himmer doplnil informací 
o plánovaném příjmu (nikoliv zisku) obce z poskytování služeb obyvatelům, který se předpokládá ve 
výši 50.000,- Kč.

- Rozpočet obce na rok 2006 byl schválen většinou 5 hlasů ze všech přítomných zastupitelů obce, 
paní Stejskalová hlasovala proti, paní Jašíčková se zdržela hlasování.

- Závěrečný účet za rok 2004 - pan Himmer požádal o schválení závěrečného účtu za minulý rok. 
Kontrola z Krajského úřadu ÚK vytkla obci, že tento účet nebyl formálně schválen ZO (ačkoliv byl 
připraven ) do 30. června 2005, čímž došlo k porušení zákona. Pan Himmer uznal, že k této chybě 
došlo opomenutím, za které je on odpovědný.

- Závěrečný účet obce za rok 2004 byl schválen jednomyslně všemi zastupiteli obce.
- Starosta jako uvolněný funkcionář - paní Fuksová se vrátila k platu starosty s vysvětlením. 

Doubický starosta jako uvolněný funkcionář nebude pobírat celou částku, kterou stanovuje nařízení 
vlády, ale pouze 15.000,- Kč hrubého příjmu. Vzdání se části zákonem stanovené odměny bude 
provedeno smlouvou mezi starostou a obcí.
ZO schválilo většinou 6 hlasů (paní Stejskalová proti), aby obec měla od 1. ledna 2006 starostu 
jako uvolněného funkcionáře.

ad 4)
- Obecně závazné vyhlášky obce - pan Himmer připomněl doporučení dozorového pracoviště MVČR 

v Děčíně z letošního června, které se týkalo uvedení OZV obce Doubice do souladu s nyní platnými 
zákony a předpisy, a předložil ZO návrhy OZV, které by všechny měly nabýt účinnosti dnem 1. ledna 
2006 a nahradit původní OZV obce Doubice č. 1/1997 o místních poplatcích.

- OZV obce Doubice č. 3/2005 o místním poplatku ze psů - pan Himmer informoval o všech 
změnách oproti vyhlášce původní. Ve nově vydávaných vyhláškách jsou upraveny ty části, ve kterých 
se hovoří o výběru poplatku (při nezaplacení možnost vyměřit trojnásobek poplatku oproti původní 
možnosti navýšit jej pouze o 50 %). V případě této vyhlášky nedošlo ke změně ve výši vybíraných 
poplatků.
OZV č. 3/2005 byla schválena jednomyslně všemi členy zastupitelstva obce.

- OZV obce Doubice č. 4/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - pan Himmer 
vysvětlil změny oproti dosud platné vyhlášce. Kromě změn výše uvedených se jedná hlavně o výši 
poplatku za umístění reklamního zařízení, která se zvyšuje na 2,- Kč za každý (i započatý) m2 a za 
každý (i započatý) den. Poplatek za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce se stanovuje na 
20,- Kč za každý (i započatý) m2 a za každý (i započatý) den.
OZV č. 4/2005 byla schválena většinou 6 hlasů (paní Stejskalová se zdržela hlasování).

- OZV č. 5/2005 o místním poplatku z ubytovací kapacity - pan Himmer informoval o tom, 
že v návrhu této OZV (kromě změn, které se týkají všech nově připravených vyhlášek, viz výše) je 
poplatek zvýšen na 3,- Kč za každé využité lůžko a den. Maximální možná výše je 4,- Kč. Po krátké 
diskuzi se ZO shodlo na kompromisních 2,- Kč za využité lůžko a den.
OZV č. 5/2005 byla schválena jednomyslně všemi členy zastupitelstva obce.

- OZV č. 6/2005 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt - ve vyhlášce nedošlo ke 
změnám (výše poplatků zachována na stávající výši 15,- Kč za osobu a den), kromě výše uvedených 
změn, které se týkají všech nově připravených vyhlášek.
OZV č. 6/2005 byla schválena jednomyslně všemi členy zastupitelstva obce.

ad 5)
- inventarizace majetku obce - pan Himmer dává příkaz k inventarizaci majetku obce ke dni 31. 

prosince 2005. Předsedou inventarizační (likvidační) komise je pan Himmer, členové jsou paní 
Jašíčková a slečna Bošinová.
Schváleno jednomyslně všemi členy zastupitelstva obce.



ad 6)
- Různé - pan Himmer informoval o důležité došlé poště:
- ÚPD obce Doubice - Atelier AUA ing. Zemana zaslal materiály týkající se Územního plánu obce 

Doubice ke schválení zastupitelstvem obce.
ZO bere na vědomí souhlasné stanovisko Krajského úřadu ÚK a současně schvaluje 
jednomyslně všemi členy zastupitelstva obce Zadání ÚP obce Doubice.

- EKO - KOM -  firma zaslala návrh smlouvy, kterou pan Himmer doporučil ZO ke schválení. 
Smlouva poslouží k tomu, aby mohla obec i nadále získávat finanční prostředky za sběr separovaného 
odpadu. Pro obec neznamená žádná vydání.
Schváleno jednomyslně všemi členy zastupitelstva obce.

- petice občanů proti hluku z hotelu JEF - pan Himmer informuje o možném řešení vzniklé situace. 
Na základě informací z KÚ a z OÚ obcí v regionu nemá obec nástroje, kterými by mohla situaci 
efektivně řešit. Bylo by sice možno požádat o měření hluku, to je ovšem výdaj pro obec a výsledek je 
nejistý. Přestupkové řízení s právnickou osobou také není možné. Zbývá tedy obrátit se na soud. Pan 
Himmer vidí optimální řešení v dohodě obou stran. Dále přečetl vyjádření paní Jašíčkové na petici, 
která byla předložena na minulém zasedání ZO, a další dopis paní Janákové. Pan Faix, jako 
předkladatel petice občanů, prohlásil, že řešení vidí např. v kontrole, zda se aktivity, které hluk 
působí, mohou vůbec v budově hotelu JEF provozovat. A v dalších případných kontrolách, kterými už 
on sám prošel. Je proto přesvědčen, že on sám má vše v pořádku. Pan Himmer prohlásil, že prověří 
kolaudační rozhodnutí a o výsledku bude ZO informovat na příštím zasedání. Paní Jašíčková 
opakovaně přislíbila, že zajistí nápravu. 
ZO bere na vědomí zprávu i slib paní Jašíčkové.

- dokončení opravy kapličky - pan Himmer informoval ZO o možnostech, které obec v tuto chvíli má. 
Z rozpravy vyplynulo, že v situaci, kdy pan Merežko dostal již vyplacenou celou částku, a kdy sliby, 
že práci dokončí, opakovaně neplní, zbývá pouze soudní cesta. Jako nejvýhodnější se na základě 
posouzení právníků jeví podat žalobu na slevu z kupní ceny, aby za získané prostředky měla obec 
možnost nechat práci dokončit spolehlivým dodavatelem. Protože ale práci je možno fakticky 
dokončit až na jaře, odkládá se konečné rozhodnutí ZO. Mezitím se obec ještě pokusí dojít ke 
smírnému řešení a současně připraví žalobu k podání nejpozději během druhého čtvrtletí 2006.

- pan Himmer se informoval u paní Stejskalové, jakým způsobem řešila obec výrobu známek pro psy,
- dále oznámil, že se nepodařilo dohledat svolení MZe ČR s převodem obecního vodovodu na SVS. 

Paní Stejskalová je přesvědčena, že dokument byl předán SVS současně s vodovodem.
- ZO pak projednali žádost slečny Veroniky Randáčkové o příspěvek ve výši 1.000,- Kč na její 

maturitní ples. 
ZO zamítli tuto žádost většinou 6 hlasů (paní Stejskalová se zdržela hlasování).

- pan Himmer informoval o pokácení jasanu u silnice směrem na Chřibskou z důvodu jeho špatného 
stavu . Cca 2 m3 dřeva budou nabídnuty na úřední desce k odkoupení případným zájemcům za cenu 
400,- Kč/m3 .

- paní Fuksová zmínila množství vápníku, které je uváděno ve zveřejněnému rozboru doubické vody 
(reakce na veřejnou schůzi), zda není moc vysoké. OÚ si vyžádá podrobnější informace u SČVK.

ad 7) Usnesení ze 42. zasedání ZO Doubice, konaného dne 14. prosince 2005 

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1)  Ověřovatele zápisu: paní Alenu Jašíčkovou a pana Karla Rezka.
       Schváleno většinou 6 hlasů všemi přítomnými členy zastupitelstva obce.
2)  Zápis ze zasedání ZO č. 41 ze dne 31. října 2005.

 Schváleno většinou 5 hlasů, paní Stejskalová se zdržela hlasování, pan Vachalec
 nepřítomen.

3)  Rozpočet na rok 2006 ve výši 1.116.000,- Kč v příjmech i ve výdajích.
 Schváleno většinou 5 hlasů, paní Stejskalová proti, paní Jašíčková se zdržela hlasování.



4)  Závěrečný účet obce Doubice za rok 2004.
 Schváleno jednomyslně všemi členy zastupitelstva obce.

5)  Od 1. ledna 2006 bude starosta obce vykonávat svoji funkci jako uvolněný funkcionář.
 Schváleno většinou 6 hlasů, paní Stejskalová proti.

6)  Obecně závaznou vyhlášku obce Doubice č. 3/2005 o místním poplatku ze psů, která
  byla schválena jednomyslně všemi členy zastupitelstva obce.

7)  Obecně závaznou vyhlášku obce Doubice č. 4/2005 o místním poplatku za užívání
  veřejného prostranství, která byla schválena většinou 6 hlasů, paní Stejskalová se
  zdržela hlasování.

8)  Obecně závaznou vyhlášku obce Doubice č. 5/2005 o místním poplatku z ubytovací
 kapacity, která byla schválena jednomyslně všemi členy zastupitelstva obce.

9)  Obecně závaznou vyhlášku obce Doubice č. 6/2005 o místním poplatku za lázeňský nebo
 rekreační pobyt, která byla schválena jednomyslně všemi členy zastupitelstva obce.

10)  Příkaz k inventarizaci majetku obce Doubice ke dni 31. prosince 2005. Předsedou
 inventarizační (likvidační) komise je pan Himmer, členové jsou paní Jašíčková a slečna
 Bošinová. Výsledky inventarizace budou předloženy starostovi obce do 15. února 2006.
 Schváleno jednomyslně všemi členy zastupitelstva obce.

11)  Zastupitelstvo obce Doubice, na základě souhlasného stanoviska nadřízeného orgánu
 územního plánování, schvaluje Zadání Územního plánu obce Doubice.
 Schváleno jednomyslně všemi členy zastupitelstva obce.

12)  Smlouvu s firmou EKO - KOM.
 Schváleno jednomyslně všemi členy zastupitelstva obce.

II. Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí:

1) Doubický starosta jako uvolněný funkcionář nebude pobírat celou částku, kterou stanovuje nařízení 
vlády, ale pouze 15.000,- Kč hrubého. Vzdání se části zákonem stanovené odměny bude provedeno 
smlouvou mezi starostou a obcí.

2) Souhlasné stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, jako nadřízeného orgánu územního plánování 
ze dne 3. listopadu 2005, č. j. UPS/669/125937/05.

3) Zprávu a prohlášení paní Aleny Jašíčkové: „ … Už jsme zavedli „větrací systém“, kdy větráme pouze 
o přestávkách a zavazuji se, že nebudeme jezdit při otevřených oknech. Na léto si zařídím klimatizaci, 
jsem ochotná jednat o dalších opatřeních ...“.

Usnesení schváleno ZO většinou 6 hlasů (pan Obešlo odešel kvůli pracovním povinnostem). 

ad 7) Závěr:

- pan Himmer ukončil zasedání ZO ve 18:52.
- termín příštího zasedání ZO je 30. ledna 2006 od 17:00.

Ověřovatelé zápisu:

Alena Jašíčková Miloslav Himmer
                        starosta obce

Karel Rezek

V Doubici 19. prosince 2005   Zapsal: Miloslav Himmer 


	V Doubici 19. prosince 2005		  					Zapsal: Miloslav Himmer                          

