Zápis ze 44. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 27. února 2006 v úřadovně obecního úřadu

Přítomní:

dle prezenční listiny - přítomno: 5 (72 %)
–
–
–

Program:

1)
2)
3)
4)
5)

paní Jašíčková omluvena
paní Stejskalová neomluvena
pan Rezek se dostavil v 17:52

Zahájení a návrh programu
Kontrola usnesení a zápisu z minulého zasedání ZO
SVS - vodovod
Inventarizace majetku obce - dílčí informace
Různé
– informace o došlé poště - SVS, SOT, SPRŠ, MAS
– internet pro obec - smlouva s Clnet - úprava - Osvědčení od ČTÚ
– Remondis vs Marius Pedersen
– zpráva Finančního výboru obce č. 14
– výběr poplatků
– pohlednice obce
– informace o dotacích
– ski centrum Doubice - informace
– přestupkové řízení
– drůbež v obci
– stav komunikací
– folklorní festival - žádost o příspěvek
– informace o kontrolách

6) Usnesení
7) Závěr
ad 1)
- pan Himmer zahájil zasedání ZO v 17:05, přivítal přítomné a přednesl návrh programu, který byl
schválen jednomyslně všemi přítomnými členy ZO, stejně tak byli schváleni ověřovatelé zápisu
paní Jana Fuksová a pan Jaroslav Obešlo.
ad 2)
- zápis z minulého ZO byl projednán včetně usnesení a byl schválen jednomyslně všemi
přítomnými členy ZO.
ad 3)
- Smlouva se SVS - pan Himmer informoval podrobně o vývoji situace v souvislosti s dotací na
vodovod. V tuto chvíli již byla opravena administrativní chyba z roku 2004 (viz zápis ze 43. ZO).
Stav je nyní takový, že SVS, a. s., byl prodán historický vodovod obce za 2.000,000,- Kč. Nový
vodovod (budovaný z dotace) je v majetku obce a je pronajat SVS, a. s. Obě součásti vodovodu má ve
správě a provozuje je SČVK, a. s. Doplněné podklady nutné ke konečnému přiznání zmiňované
dotace byly odeslány na Mze ČR a jsou k nahlédnutí na OÚ.
ZO bere zprávu na vědomí.

ad 4)
- Inventarizace majetku obce - pan Himmer informoval o probíhající inventarizaci. V této souvislosti
navrhl změnu složení Inventarizační a likvidační komise, aby nebyl ve střetu zájmů jako její předseda
a současně jako starosta, kterému je výsledek inventarizace předkládán. Komise je nově ve složení
Ing. Tomáš Vachalec, paní Alena Jašíčková a slečna Jana Bošinová. Zpráva bude předložena na
příštím zasedání ZO. Paní Fuksová upozorňuje na majetek obce v pronajatém koloniále, který ještě
není dořešen.
Změna složení komise byla schválena jednomyslně všemi přítomnými členy ZO.
ad 5)
- Různé - pan Himmer informoval o důležité došlé poště a informacích z regionu:
- MAS - Místní Akční Skupina Šluknovsko programu Leader + získala v minulých dnech podporu SO
Tolštejn, SO Sever a SPRŠ. Každý z těchto svazků přispěl částkou 100.000,- Kč. Do částky 615.000,Kč, což je přiznaná dotace, která bude vyplacena na vytvoření projektů a programu pro Šluknovsko
zpětně v dubnu příštího roku, chybí 315.000,- Kč. Tuto částku je možno získat více způsoby, jedním
z nich je možná půjčka obcí. ZO obce se záměrem poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 30.000,- Kč,
která bude vrácena v dubnu 2007, souhlasí za podmínky, že ji poskytnou i všechny ostatní obce
zapojené do tohoto dotačního programu.
Záměr byl schválen jednomyslně všemi přítomnými členy ZO.
- SOT - SPRŠ - pan Himmer informoval stručně o jednáních Svazku obcí Tolštejn a Sdružení pro
rozvoj Šluknovska, která proběhla v době od minulé schůze ZO. Pro případné zájemce jsou podklady
k prostudování k dispozici na OÚ.
- Internet v obci - pan Himmer informoval zastupitele o tom, že obec ještě nemá souhlas ČTÚ s tím,
aby obec mohla provozovat internet jako poskytovatel připojení. Návrh smlouvy firmy Clnet z České
Lípy byl připomínkován a bude zaslán navrhovateli.
ZO se k tomuto tématu vrátí na příští schůzi.
- Remondis vs Marius Pedersen - pan Himmer informoval o probíhajících jednáních s oběma
firmami. Doubice by v případě změny dodavatele musela vypovědět smlouvu do 20. dubna 2006.
V tuto chvíli čeká obec na protinabídku firmy Remondis. Pan Faix a pan Rezek dodávají, že případně
nabídnuté nižší ceny musejí být garantovány dlouhodobou smlouvou, aby nemohlo docházet k jejich
nekontrolovatelnému zvyšování. Ceny mohou být zvyšovány maximálně o případnou inflaci.
ZO se k tomuto tématu vrátí na příští schůzi.
- zpráva Finančního výboru obce č. 14 - paní Fuksová informovala zastupitele o hospodaření obce.
Zpráva je přílohou tohoto zápisu. Z celkově příznivého výsledku se ukazuje jako neuspokojivý výběr
ubytovacího a rekreačního poplatku, kdy rozpočet nebyl naplněn. Navíc odevzdané poplatky jsou
o 20 % nižší než v minulém období. Vzhledem k tomu, že objektivně návštěvnost obce neklesá, a že
tyto poplatky tvoří důležitou část rozpočtu obce, ZO ukládá OÚ do příštího zasedání rozbor situace
a přípravu návrhů opatření, která výběr zlepší a hlavně zprůhlední. Jedná se zejména o zúčtovatelné
přesně evidované doklady, které budou hrazeny hosty odděleně od účtu za ubytování, o pravidelné
i namátkové kontroly ubytovacích zařízení, o dohled nad vedením knihy hostů, a v neposlední řadě též
o podchycení a zpoplatnění všech známých ubytovatelů v obci.
ZO ukládá jako úkol č. 1/2006
- pohlednice - protože se nepodařilo získat vhodný letní pohled na naši obec a ani nikdo z obyvatel či
návštěvníků obce nic nenabídl, navrhuje pan Himmer použít snímek historického obrazu Doubice
z roku 1942, který visí na OÚ...
- dotace - pan Himmer informoval o tom, že obci nebyla přiznána dotace na vyskorychlostní internet.
V této věci oslovil následně přímo ministryni informatiky ing. Danu Bérovou s žádostí o vysvětlení.
Současně podal žádost o internetové připojení knihovny v rámci programu PIK téhož ministerstva ve
spolupráci s Ministerstvem kultury ČR.
Dne 6. března se uskuteční na OÚ jednání s ing. Laubem nad další etapou přípravy ÚPD naší obce.
Firma Terraprojekt zaslala projekt „ ...opravy hráze návesního rybníku...“, takže v nejbližších dnech
dojde k vyútování dotace na tento projekt.
Dále informoval o dalším jednání o projektu kořenové čističky v souvislosti s programem GEF pod
OPS České Švýcarsko.

-

-

-

-

-

-

-

-

Ski centrum Doubice - pan Vachalec informoval o jednání na KÚ, o návštěvě v Novém Městě na
Moravě, o plánované návštěvě odborníka na projektování stadionů a stop pro běžecké lyžování. Kraj
je našemu záměru nakloněn, protože v regionu nikde nic podobného neexistuje a náš region je
potřebný a pro podobné aktivity vhodný. Již koncem tohoto roku by měl být k dispozici sněžný skůtr
v rámci první etapy zamýšleného projektu. Pan Himmer doplnil, že v průběhu tohoto roku by dále
měla vzniknout tělovýchovná jednota a občanské sdružení či OPS, ve které by kromě této jednoty byla
angažována i obec, Spolek přátel Doubice i soukromí podnikatelé z obce, aby se co nejvíce rozšířila
možnost získání dotací na tento projekt.
přestupkové řízení - pan Himmer informuje pana Faixe (jako stěžovatele) o tom, že přestupkové
řízení na MěÚ v Krásné Lípě probíhá, zatím nejsou k dispozici nové informace.
sčítání drůbeže - pan Himmer krátce informoval o předběžném opatření, které se stane aktuální
v případě výskytu ptačí chřipky v regionu. OÚ shromáždí informace o počtu a druhu chované drůbeže
a domácího ptactva v obci.
stav komunikací a místních komunikací - pan Himmer informoval o opatřeních, která byla přijata,
ale která se ukazují jako nedostatečná. Komunikace se SÚS Česká Kamenice i s panem Goldbergem
je sice častá a oboustranně vstřícná, výsledky tomu ale neodpovídají. Nepomůže ani konstatování, že
jinde je situace ještě horší. Stížnosti obyvatel i návštěvníků na špatnou sjízdnost i schůdnost cest
a komunikací v obci jsou stále častější. Paní Randáčková nazvala situaci hroznou a ostatní zastupitelé
i hosté jí dali zapravdu. ZO pověřilo starostu, aby v tom smyslu napsal Krajskému úřadu, ačkoliv
pochybují, zda to bude k něčemu dobré. K datu tohoto zápisu byl dopis již odeslán a bude zveřejněn
společně s ním na úřední desce.
K tomuto tématu se dále vyjádřili další zastupitelé i hosté. Výhrady byly zejména k použití vhodné
techniky. SÚS nepoužívá „šíp“ (ač o to byla vícekráte žádána), který by byl na naše vozovky
nejvhodnější, zejména při důkladném odklizení sněhu v období oblevy a tání, než vše opět zmrzne
v ledová koryta). Traktor pana Goldberga by měl mít radlici vpředu, nikoliv škrabku za sebou).
Z tohoto pohledu musí ZO obce pro příští zimní období zvážit i jiné nabídky na úklid sněhu.
žádost o příspěvek - pan Himmer informuje o žádosti paní Semelkové z Krásné Lípy o příspěvek na
podporu folklorního tanečního festivalu tamtéž. ZO žádost zamítlo v souvislosti s omezeným
rozpočtem obce, který se tento rok musí udržet vyrovnaný...
kontroly - pan Himmer krátce informoval o kontrole na OSSZ, kde nabyly shledány nedostatky,
a o dalších výkazech a hlášeních, které obec průběžně předkládá nadřízeným orgánům. Současně
probíhá zpětná kontrola všech písemností na OÚ a jejich třídění a archivace.
odměna - pan Obešlo navrhuje, aby obec poskytla odměnu panu Jaroslavu Ferencovi za jeho statečný
čin (www.doubice.cz). Také (minimálně regionální) tisk a úřady by měly být informovány.
kvalita vody - protože se stále objevuje ve vodě velké množství usazenin, vyžádá si obec aktuální
rozbor vody a tabulku povolených limitů. Zástupci SČVK stále ještě nedokončili výměny vodoměrů,
uzavírání nových smluv a fakturaci, ani nedodali oddělené vyúčtování materiálu a práce při
uvedených výměnách.
veřejná schůze - paní Fuksová navrhuje uspořádání letošní první veřejné schůze o Velikonočních
svátcích. ZO se nakonec shoduje, že vhodnější bude období květnových svátků. Paní Fuksová dále
navrhuje opět pozvat pracovníka SČVK pana Maximilána, aby poskytl slíbené doplňující informace.
ZO zváží výběr pozvaných hostů a podají návrhy.
ZO se k tomuto tématu vrátí na příští schůzi.

ad 6) Usnesení ze 44. zasedání ZO Doubice, konaného dne 27. února 2006
I.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) Ověřovatele zápisu: pana Jaroslava Obešla a paní Janu Fuksovou.
Jednomyslně všemi přítomnými členy ZO.
2) Zápis ze zasedání ZO č. 43 ze dne 30. ledna 2006.
Jednomyslně všemi přítomnými členy ZO.

3) Záměr poskytnout bezúročnou půjčku ve výši 30.000,- Kč pod podmínkou, že půjčky poskytnou
také všechny ostatní do projektu zapojené obce a že bude vrácena do konce dubna 2007.
Jednomyslně všemi přítomnými členy ZO.
4) Inventarizační a likvidační komisi obce ve složení předseda: Ing. Tomáš Vachalec, členové: paní
Alena Jašíčková a slečna Jana Bošinová.
Jednomyslně všemi přítomnými členy ZO.
II.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

1) Poskytnutí příspěvku na Mezinárodní folklorní festival Tolštejnského panství v Krásné Lípě 2006.
Jednomyslně všemi přítomnými členy ZO.
III.

Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí:

1) Informaci týkající se převodu obecního vodovodu na SVS, a. s.
2) Zprávu Finančního výboru obce č. 14 o jeho činnosti za rok 2005.
IV.

Zastupitelstvo obce Doubice ukládá:

1) Úkol č. 1/2006 - rozbor situace související s vybíráním rekreačních a ubytovacích poplatků za období
funkčního období tohoto ZO (2002 - 2006) a návrh konkrétních opatření směřujících ke zlepšení jejich
výběru.
Termín:
3. dubna 2006
Zodpovídá: Miloslav Himmer

Usnesení schváleno jednomyslně všemi přítomnými členy ZO.
ad 7) Závěr:
-

pan Himmer ukončil zasedání ZO ve 19:11.
termín příštího zasedání ZO je 3. dubna 2006 od 18:00.

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Obešlo

Miloslav Himmer
starosta obce

Jana Fuksová

V Doubici 28. února 2006

Zapsal: Miloslav Himmer

