
Zápis ze 43. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
 

konaného dne 30. ledna 2006 v úřadovně obecního úřadu

Přítomní: dle prezenční listiny - přítomno: 4 (57 %) 
  - pan Rezek se omluvil - trhání zubů

- paní Fuksová - dovolená
- paní Stejskalová se nedostavila bez udání důvodu

Program: 1)   Zahájení a návrh programu
2)   Kontrola usnesení a zápisu z minulého zasedání ZO
3)   Smlouva se SFŽP
4)   Inventarizace majetku obce - dílčí informace
5)   Různé

- Informace o došlé poště - SVS, SOT, SPRŠ, MAS
- OZV 4/2005 - oprava písařské chyby
- nákup zahradní techniky
- Internet  v obci - živnostenský list - Clnet
- Nordic ski centrum Doubice
- ostatní
- odpadové hospodářství - nabídka fy Marius Pedersen
- EX - post - doručovací služba
- Tour de feminin - žádost o dotaci
- pohlednice obce
- informace o dotacích
- přestupkové řízení

6)   Usnesení
7)   Závěr 

ad 1)       
- pan Himmer zahájil zasedání ZO v 17:00, přivítal přítomné a přednesl návrh programu, který byl 

schválen jednomyslně všemi přítomnými členy ZO, stejně tak byli schváleni ověřovatelé zápisu 
pan Obešlo a pan Vachalec.

ad 2)
- zápis z minulého ZO byl projednán včetně usnesení a byl schválen jednomyslně všemi 

přítomnými členy ZO.

ad 3)
- Smlouva se SFŽP - pan Himmer informoval podrobně o již schválené smlouvě. Vinou SFŽP došlo 

v předložené smlouvě ke špatnému stanovení termínů plnění některých částí této smlouvy, které bylo 
stanoveno ještě do roku 2005, což není možno uskutečnit. Ke smlouvě je proto připojen dodatek 
a bude zaslána k opravě na SFŽP.
Návrh upravené smlouvy i s dodatkem byl schválen jednomyslně všemi přítomnými členy ZO.

ad 4)
- Inventarizace majetku obce - pan Himmer informoval o probíhající inventarizaci. Komise se sejde 

v 6. týdnu, termín bude ještě upřesněn.
ZO bere na vědomí.



ad 5)
- Různé - pan Himmer informoval o důležité došlé poště:
- SVS - převod vodovodu - pan Himmer sdělil ZO, že při kontrole MzeČR vyšlo najevo, že obec 

neměla v době podpisu smlouvy se SVS (podzim 2004) svolení uvedeného ministerstva s tímto 
převodem majetku (a navíc ani svolení MFČR, které je pro souhlas MzeČR potřebné). Pokud se obci 
nepodaří toto svolení získat, hrozí vrácení dotace. Tato dotace tedy není v tuto chvíli uzavřena a není 
ještě obci definitivně přiznána, jak se přítomní členové ZO domnívali již v roce 2004. V tuto chvíli už 
obec získala svolení MFČR a všechny potřebné podklady byly zaslány na Ministerstvo zemědělství. 
Odpověď lze očekávat do příštího jednání ZO.
ZO bere na vědomí.

- SOT - SPRŠ  - MAS - pan Himmer informoval stručně o jednáních Svazku obcí Tolštejn, Sdružení 
pro rozvoj Šluknovska a Místní akční skupiny dotačního programu Leader+, která proběhla v době od 
minulé schůze ZO. Veškeré podklady jsou k dispozici na OÚ.

- OZV č. 4/2005 - pan Himmer informuje o písařské chybě, která se v uvedené vyhlášce vyskytla. 
Jednalo se o článek 3 této smlouvy, kdy jednotlivé body byly chybně označeny (špatné pořadí písmen 
v abecedě) a v bodu „užívání veřejného prostranství pro reklamní účely“ (po opravě pod písmenem 
h)byla chybně uvedena částka 20,- Kč, místo správné 10,- Kč (která je rovněž u všech předchozích 
bodů uvedeného článku).
Oprava písařské chyby byla schválena jednomyslně všemi přítomnými členy ZO.

- nákup zahradní techniky - pan Himmer žádá ZO o souhlas s koupí rotační sekačky, kterou chce 
obec využívat pro údržbu svého majetku a pro poskytování služeb občanům obce. Na 24. zasedání ZO 
byl sice schválen nákup nového křovinořezu, mezitím se ale podařilo stávající stroj opravit a proto je 
výhodnější koupit místo něj právě sekačku. Bude se jednat o výkonný profesionální stroj určený pro 
velké zatížení. Obci byla na nákup přislíbena sleva 20 %, úsměv vzbudila možnost získat zároveň pro 
obec služební vozidlo Cadillac.
Záměr byl schválen jednomyslně všemi přítomnými členy ZO.

- Internet v obci - pan Himmer dále žádá ZO o souhlas se záměrem provozovat v obci již fungující tzv. 
Metropolitní síť a poskytovat připojení k internetu prostřednictvím sítě WiFi. Při jednání s firmou 
Clnet z České Lípy bylo dosaženo výhodnější ceny, než tomu bylo dosud. Počátkem února by se navíc 
obec měla dozvědět, zda uspěla s žádostí o dotaci z na vysokorychlostní internet od MIČR. Cena za 
připojení může a musí být stanovena tak, aby  byla nižší, než jsou ceny za jiná připojení v obci 
dostupná (ADSL či GPRS) s tím, že připojení bude mít lepší parametry . Tedy při používání ADSL 
v agregaci, při použití GPRS v rychlosti, v obou případech v možnosti optimálního využití celého 
použitého pásma. Obec v tuto chvíli pracuje na získání svolení Českého telekomunikačního úřadu 
a na přípravě smlouvy. Poskytování této služby by mělo obci ušetřit náklady na telekomunikační 
služby a současně zvýšit příjmovou stránku rozpočtu.
Záměr byl schválen jednomyslně všemi přítomnými členy ZO.

- Nordic ski centrum Doubice - pan Vachalec představil záměr obce postupně vybudovat v obci zimní 
středisko klasického lyžování a běžecké stopy v okolí obce s budoucím možným napojením na 
Lužickou magistrálu, případně i s propojením na běžecké stopy v sousedním Sasku. Projekt počítá 
s možností získání dotací na nákup nezbytné techniky a dalšího vybavení. Nutná by byla rovněž účast 
místních podnikatelů. Současně je nutno vytipovat budoucí zamýšlené trasy a zahájit jednání s 
majiteli pozemků. Pan Vachalec již zjišťoval v Rakousku možnost získání repasované techniky (rolba, 
sněžný skůtr). Další jednání budou probíhat již v tomto týdnu, ZO bude průběžně informováno. Snaha 
využít ku prospěchu obce i zimní sezónu (a zajistit tak naší rekreační oblasti celoroční návštěvnost) je 
zřejmá i v okolních obcích (Světlá pod Luží, Krompach, Horní podluží, Krásná Lípa) a tuto možnost 
musí využít i Doubice. Kromě zvýšení povědomí o naší obci (sportovní akce) se jedná opět o nepřímé 
zvýšení obecních příjmů (podnikatelé, daně, místní poplatky).
Záměr byl schválen jednomyslně všemi přítomnými členy ZO.



- nabídka firmy Marius Pedersen - pan Himmer informoval o nabídce na odvoz a likvidaci odpadů, 
kterou nechal připravit na míru pro naši obec. Kromě výhodnějších cen firma Marius Pedersen nabízí 
odvoz odpadů v pondělí ráno nebo využití menších motorových vozidel s náhonem 4 x 4, která 
mohou zajíždět do hůře přístupných míst (možnost širšího použití popelnic). Po propočítání a 
porovnání nákladů při využití stávajících služeb fy Remondis (TSR) a nabízených služeb fy Marius 
Pedersen vychází předpokládaná roční úspora ve výši cca 35.000,- Kč. Ušetřená částka může být 
použita na zlepšení vzhledu obce, na pokrytí nákladů na likvidaci černých skládek a na úhradu za 
likvidaci odpadu těch občanů, kteří se nechtějí (protože nemusejí) podílet na současném smluvním 
systému, ale obec jejich odpad likvidovat musí ze zákona. Zastupitelé se shodli na tom, že starosta 
celou záležitost projedná s představiteli TS Rumburk a bude ZO obce informovat na příštím zasedání.
ZO bere na vědomí.

- nabídka fimy EX-post - pan Himmer dále informoval o nabídce této doručovatelské služby, která se 
zdá cenově výhodnější, než využívání služeb České pošty. Současně informoval o zkušenostech 
některých okolních obcí, které se pro tuto službu v minulosti rozhodly, ale po špatných zkušenostech 
spolupráci ukončily (např. Varnsdorf). Po krátké diskuzi rozhodlo ZO, že nabídku nevyužije.

- Tour de feminin - pan Vích z Krásné Lípy žádá, jako každoročně, o příspěvek na pořádání dalšího 
ročníku cyklistického závodu. Z přítomných zastupitelů hlasovali 3 pro, paní Jašíčková byla proti.
ZO poskytnutí příspěvku neschválilo (§ 87 Zákona o obcích).

- pohlednice - pan Himmer představil nabídku vysekávaných pohlednic Atelieru Stejskal z Jiřetína pod 
Jedlovou. Zastupitelé se shodli na tom, že nabízené záběry obce jsou nevyhovující a nepoužitelné. 
Tvar pohlednic je ale atraktivní a bude o ně zájem. Členové zastupitelstva i hosté proto přislíbili, že se 
pokusí najít doma atraktivnější snímky obce, které by bylo možné k výrobě pohlednic použít...

- dotace - pan Himmer krátce informoval o stavu dotací, o které obec požádala nebo které v 
současnosti využívá. Očekává se oznámení MIČR o výběru ve věci dotace „Vysokorychlostní 
Doubice“, dotace na projekt na opravu Velkého rybníku a dotace na ÚPD běží dle harmonogramu, z 
programu GEF se chystá pilotní projekt na decentralizované čištění odpadních vod formou kořenové 
čističky, který by měl být realizován v naší obci. Připravuje se rovněž žádost o dotaci na obnovu 
Horního rybníku, ke které by mělo dojít ještě letos (stavidlo již máme). Je připravena žádost o dotaci 
na rekonstrukci a vybavení budovy OÚ.
Záměr byl schválen jednomyslně všemi přítomnými členy ZO.

- přestupkové řízení - pan Himmer informuje o tom, že byla na žádost stěžovatele předána k vyřízení 
přestupkové komisi v Krásné Lípě stížnost pana Faixe na hluk a rušení nočního klidu z prostor hotelu 
JEF, kterou v listopadu minulého roku šetřila Policie ČR v Krásné Lípě. V této souvislosti upozornil 
pan Faix skutečnost, že vyjádření paní Jašíčkové (uvedené v zápisu z minulého zasedání ZO) 
nepovažuje za odpověď zastupitelstva na petici občanů, prohlásil, že stížnosti na členy zastupitelstva 
jsou „zametány pod koberec“. Pan Himmer proto obratem přislíbil písemnou odpověď. Následně 
proběhl vzrušený rozhovor mezi paní Jašíčkovou a panem Faixem na téma kdo kdy co zavinil. Pan 
Himmer ukončil výměnu názorů s tím, že by se obě strany měly rozumně dohodnout a ukončit 
dlouhodobé nepřátelství. Všechny strany se shodly na tom, že se sejdou v pondělí 6. února v 10:00 na 
OÚ a záležitost znovu projednají.

- letáky - pan Obešlo navrhl, aby byly poštovní doručovatelky vyzvány k tomu, aby  nevkládaly do 
schránek propagační a reklamní tiskoviny. Jako nejvhodnější se zdá opatřit poštovní schránky 
sdělením, že si jejich majitel tyto tiskoviny nepřeje, pošta by to měla respektovat.

ad 6) Usnesení ze 43. zasedání ZO Doubice, konaného dne 30. ledna 2006

I.             Zastupitelstvo obce schvaluje:  

1)  Ověřovatele zápisu: pana Jaroslava Obešla a pana Tomáše Vachalce.
       Schváleno jednomyslně všemi přítomnými členy ZO.



2)  Zápis ze zasedání ZO č. 42 ze dne 14. prosince 2006.
 Schváleno jednomyslně všemi přítomnými členy ZO.

3)  Smlouvu se SFŽP s dodatkem.
 Schváleno jednomyslně všemi přítomnými členy ZO.

4)  Opravu písařské chyby v OZV č. 4/2005.
 Schváleno jednomyslně všemi přítomnými členy ZO.

5)  Nákup rotační sekačky.
 Schváleno jednomyslně všemi přítomnými členy ZO.

6)  Záměr obce provozovat místní Matropolitní síť a poskytovat připojení k internetu.
 Schváleno jednomyslně všemi přítomnými členy ZO.

7)  Záměr obce do budoucna vybudovat v obci centrum klasického lyžování.
 Schváleno jednomyslně všemi přítomnými členy ZO.

8)  Záměr obce podat žádost o dotaci na rekonstrukci a vybavení budovy OÚ.
 Schváleno jednomyslně všemi přítomnými členy ZO.

II.        Zastupitelstvo obce neschvaluje:

1)   Poskytnutí příspěvku na cyklistický závod Tour de feminin 2006.
  3 členové zastupitelstva pro, 1 členka zastupitelstva proti (viz § 87 Zákona o obcích).

III.          Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí:  

1) Informaci o průběhu inventarizace majetku obce.
2) Informaci o převodu obecního vodovodu na SVS.
3) Nabídku firmy Marius Pedersen.
4) Nabídku firmy EX-post.

Usnesení schváleno jednomyslně všemi přítomnými členy ZO.

ad 7) Závěr:

- pan Himmer ukončil zasedání ZO ve 18:55.
- termín příštího zasedání ZO je 27. února 2006 od 17:00.

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Obešlo Miloslav Himmer
                       starosta obce

Tomáš Vachalec

V Doubici 31. ledna 2006 Zapsal: Miloslav Himmer 


