
Zápis ze 45. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
 

konaného dne 3. dubna 2006 v úřadovně obecního úřadu

Přítomní: dle prezenční listiny - přítomno: 5 (72 %) 
– paní Jašíčková omluvena
– paní Stejskalová neomluvena
– pan Vachalec se dostavil v 18:16

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

- informace o došlé poště:
- Remondis vs Marius Pedersen
- veřejná schůze
- volby 2006 - informace - okrsková volební komise
- ostatní: 
- dotace (MIČR, POV, rybník, územní plán, GEF)
- přestupkové řízení
- SPRŠ - SOT - rozpočet - nemocnice
- Daubitz
- diakonie Broumov - sbírka společně s velkoobjemovým o.
- smlouva CL-net - internet - informace
- inventura a závěrečný účet
- pohlednice
- občanské průkazy
- Kratina - stavba
- rybník - závora - obecní komunikace - úpravy - sběr štěrku

6)   Usnesení
7)   Závěr

ad 1)       
- pan Himmer zahájil zasedání ZO v 18:12, přivítal přítomné a přednesl návrh programu, který byl

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

ad 2)
- zápis z minulého ZO. Pan Himmer konstatoval, že uložený úkol nebyl splněn pro nedostatečnou

součinnost s kontrolním výborem a navrhl, aby byl pro nepřítomnost paní Jašíčkové termín
prodloužen do příštího zasedání ZO. Paní Fuksová namítla, že se ukazuje, že situaci je třeba řešit bez
spolupráce s kontrolním výborem. K tomuto tématu se rozběhla diskuze.

- Pan Himmer konstatoval, že kontrolní výbor nepracuje, paní Jašíčková není přítomna již na druhém
ZO v řadě. Od minulého ZO byly domluveny postupně tři termíny (kdy se měla dostavit na OÚ, aby
byl dohodnut další postup KV a také postup při inventarizaci), nedodržela žádný a vždy se omluvila
pro nedostatek času. Pan Himmer informoval ZO, že v minulých dnech proto jednal ve věci s panem
Faixem a panem Drozdem, kteří přislíbili pomoc jako možní členové KV obce. Současně byl osloven
pan Obešlo, který byl požádán, zda by vedl KV po zbytek tohoto volebního období. Předsedou KV
totiž musí být člen zastupitelstva, nikoliv však starosta nebo místostarosta. Dva další členové ZO jsou



ve Finančním výboru a paní Stejskalová se v letošním roce přestala bez podání vysvětlení účastnit
zasedání ZO. Pan Obešlo byl navíc vhodný z toho důvodu, že v tuto chvíli není pracovně činný v obci
a navíc zná problematiku pohostinských a ubytovacích zařízení. Ten však odmítl z osobních důvodů.

- Z rozpravy dále vyplynulo, že kontrola by se měla zaměřit jednak na kontrolu již odevzdaných
poplatků, jednak na namátkové kontroly aktuálního stavu hostů v jednotlivých ubytovacích zařízeních.
Paní Fuksová doložila jednoznačně nutnost těchto kontrol v Zápisu z 15. jednání finančního výboru
ze dne 15. března 2006, který je přílohou tohoto zápisu. Pan Himmer získá další informace z odboru
kontroly ÚK a pokud se potvrdí jeho názor, přistoupí ještě letos k provádění kontrol osobně (společně
s účetní obce). K důsledným a systematickým kontrolám totiž v této oblasti dosud nebyl
v zastupitelstvu dostatek vůle.

- Do budoucna budou pro vybírání poplatků používány již připravené číslované a přísně evidované
stvrzenky, aby bylo možno vést o vybíraných poplatcích přesnou evidenci. Tyto poplatky tvořily (a do
budoucna dále musí tvořit) významnou část příjmů obce. K tomuto tématu se bude zastupitelstvo
pravidelně vracet, protože lze jen těžko uvěřit tomu, že by návštěvníků naší obce mělo stále ubývat.
Což, kromě jiných absurdních závěrů, vyplývá z přiložené zprávy. Posuďte sami!

- Úkol 1/2006 splněn.
Zápis z minulého ZO včetně usnesení schválen jednomyslně všemi přítomnými členy ZO.  

ad 3)
- SVS - vodovod - pan Himmer radostně informoval o tom, že obec konečně obdržela od Ministerstva

zemědělství definitivní přiznání dotace na Doubický vodovod. Podařilo se tedy po půl roce obav
napravit pochybení minulého vedení obce, kvůli kterému hrozilo obci možné vrácení dotace a tím
v podstatě její likvidace. Pan Himmer to považuje za největší úspěch nového vedení obce. Stav je nyní
takový, že SVS, a. s., byl prodán pouze 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.
ZO bere zprávu na vědomí.

ad 4)
- Různé - pan Himmer informoval o došlé poště a informacích z regionu:
- 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.
Firma Remondis předložila obci svoji nabídku. Podobně jako konkurence nabízí jako svozový den
pondělí, dále nabízí uzavření dlouhodobé smlouvy (do roku 2013) při garanci svých cen. Případné
navýšení by se tedy týkalo pouze inflace, případně státem stanovených plateb za ukládání odpadů.
Vedení obce a FV posoudilo nezávisle obě nabídky. Pan Himmer porovnal některé důležité položky
jednotlivých nabídek a informoval ZO o tom, že firma Marius Pedersen v průběhu tohoto týdne přijde
s další, pro obec výhodnější, úpravou své nabídky. Pak dostala slovo paní Fuksová, která se chystala
přednést názor a doplnit informace. Starosta v tu chvíli nedokázal udržet jednání v mezích Jednacího
řádu. Do diskuze se bez přihlášení a bez svolení zapojili i hosté zasedání a přes opakovanou výzvu
k pořádku se panu Himmerovi nepodařilo diskuzi řádně řídit (rušící účastníky z jednání vykázat). Paní
Fuksová proto oprávněně a  velmi rozhořčeně prohlásila, že za těchto okolností se dále nebude schůze
účastnit a v 19:10 odešla. Poté došlo k uklidnění a dál již schůze pokračovala bez rušení.

- ZO se ke konečnému řešení situace s odpady vrátí na příští schůzi, pan Himmer byl ZO pověřen dále
pokračovat v jednání a také dát k 20. dubnu 2006 firmě Remondis výpověď (tříměsíční výpovědní
lhůta), protože v každém případě bude nutno uzavřít smlouvu novou.
Schváleno jednomyslně všemi přítomnými členy ZO.

- termín veřejné schůze byl stanoven na neděli 7. května 2005 od 18:00, místo konání bude ještě
upřesněno.
Schváleno jednomyslně všemi přítomnými členy ZO.

- volby - pan Himmer krátce informoval o přípravách na volby do Parlamentu ČR.
- dotace - pan Himmer informoval o tom, že...



- … na dopis týkající se vysokorychlostního internetu v obci, místo paní ministryně informatiky
ing. Dany Bérové odpověděl nic neříkajícím dopisem pouze její sekretariát. Příští dopis musí být na
doručenku do vlastních rukou,

- … odpověď na žádost o internetové připojení knihovny v rámci programu PIK téhož ministerstva
obec dosud nemá,

- … do vytvářeného zásobníku projektů přibyl 31. března Plán opatření nutných ke zlepšení životního
prostředí v obci Doubice, projekt pro obec zpracovala OPS České Švýcarsko (pod SFŽP),

- … z téhož zásobníku hotových projektů podá obec do konce dubna žádost o dotaci na rekonstrukci
a vybavení OÚ,

- … se připravuje účetní ukončení dotace na přípravu projektové dokumentace opravy Velkého rybníku,
- … ve stadiu příprav je projekt Revitalizace povodí Doubického potoka, který by měl ošetřit celé naše

povodí,
- … v rámci probíhajícího projektu GEF pokračuje příprava projektu kořenové čističky,
- … také na přípravě opravy Horního rybníku práce pokračují,
- … se 18. dubna uskuteční veřejné projednávání další etapy ÚPD naší obce.
- Zastupitelé však závěrem vyjádřili vážné obavy, že vzhledem k povodni budou dotace omezeny...
- přestupkové řízení - pan Himmer informuje pana Faixe (jako stěžovatele) o tom, že přestupkové

řízení na MěÚ v Krásné Lípě bylo ukončeno, fotokopie rozhodnutí byla stěžovateli předána.
- SPRŠ a SOT - pan Himmer krátce informoval o rozpočtu těchto sdružení a o jejich proběhnuvších

jednáních, včetně zprávy o možném rušení nemocničních zařízení v regionu.
ZO bere zprávu na vědomí.

- nemocnice ve Šluknovském výběžku - ZO se shoduje na tom, že případné zrušení jedné z nemocnic
v Rumburku nebo ve Varnsdorfu (jejichž služby si vzájemně nekonkurují, ale doplňují se) by zhoršilo
zdravotní péči i její dostupnost v našem regionu, a proto není v tuto chvíli žádoucí.
Schváleno jednomyslně všemi přítomnými členy ZO.

- Daubitz - pan Himmer informoval o pozvání ze stejnojmenné obce v SRN, která zve zastupitele naší
obce na oslavy 90. výročí zbudování kostela v Daubitz, které se konají 11. až 14. května 2006. Nikdo
ze zastupitelů neprojevil o návštěvu zájem.

- humanitární sbírka - zejména v souvislosti s probíhajícími povodněmi oznamuje pan Himmer, že
současně se sběrem velkoobjemového odpadu během Velikonočních svátků organizuje obec také
humanitární sbírku Diakonie Broumov. Další informace na úředních deskách (OÚ i internet).

- internet - pan Himmer krátce informoval o internetu v obci. Postupně jsou uzavírány smlouvy
s jednotlivými zájemci, v průběhu nejbližších týdnů bude instalován nový hardware a odpovídající
obslužný software, aby bylo možno spravovat odděleně účty jednotlivých uživatelů. Podle zájmu bude
v budoucnu instalován ještě jeden vysílač, aby byla obec lépe pokryta signálem. Připojení pak bude
moci být nabízeno i krátkodobým návštěvníkům obce nebo např. sezónním zájemcům.

- inventura - je součástí závěrečného účtu za rok 2006, který musí být schválen vždy do 30. června
každého roku. Jakmile se tedy podaří schválit inventuru (viz ad 2)), bude kompletní závěrečný účet
předložen zastupitelstvu včas ke schválení.

- pohlednice - pan Himmer předložil ZO návrh pohlednice na tuto letní sezónu. Pohledy se týkají
celého Šluknovského výběžku, každá z 18. obcí bude mít svůj obrazový motiv a uprostřed svůj veliký
znak, na okraji pohlednice pak budou menší znaky okolních obcí. Podle zkušeností z jiných regionů
by se mělo jednat o vyhledávaný sběratelský artikl (možnost získání celého kompletu).

- občanské průkazy - nové informace byly zveřejněny na úředních deskách.
- stavba - pan Kratina předložil projektovou dokumentaci na stavbu rodinného domu k trvalému

bydlení na pozemku p. č. 116/1 (směr Kyjov proti hájovně). Zastupitelé považují dům za příliš veliký,
obec se k němu bude definitivně vyjadřovat na základě doporučení CHKO (do schválení územního
plánu standardní postup).

- obecní komunikace - v současné době probíhá jejich jarní úklid. Štěrk sebraný z vozovek je ukládán
pro další použití v obci. Protože jsou komunikace dlouhou zimou vážně poškozeny, musí se podle
možností přistoupit co nejdříve k jejich opravě. Na komunikaci vedoucí přes hráz Velkého rybníku je
patrná prasklina přes celou šíři asfaltové vozovky. S okamžitou platností se proto hráz uzavírá pro
průjezd motorových vozidel.
Schváleno jednomyslně všemi přítomnými členy ZO.



ad 6) Usnesení ze 45. zasedání ZO Doubice, konaného dne 3. dubna 2006

I.             Zastupitelstvo obce schvaluje:  

1) Ověřovatele zápisu: pana Jaroslava Obešla a pana Karla Rezka
      Jednomyslně všemi přítomnými členy ZO.
2) Zápis ze zasedání ZO č. 44 ze dne 27. února 2006.

Jednomyslně všemi přítomnými členy ZO.
3) Pověření starosty dále jednat s firmami Remondis a Marius Pedersen, a dát do 20. dubna 2006 firmě

Remondis výpověď dosavadní smlouvy.
Jednomyslně všemi přítomnými členy ZO.

4) Konání veřejné schůze dne 7. května 2006 v 18:00. Místo bude upřesněno.
Jednomyslně všemi přítomnými členy ZO.

5) Uzavření hráze pro průjezd automobilů nejpozději 5. dubna 2006.
Jednomyslně všemi přítomnými členy ZO.

6) Prohlášení týkající se nemocnic v regionu. Případné zrušení jedné z nemocnic v Rumburku nebo ve
Varnsdorfu by zhoršilo zdravotní péči i její dostupnost v našem regionu, a proto není v tuto chvíli
žádoucí.
Jednomyslně všemi přítomnými členy ZO.

II.        Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1)   Zápis č. 15 Finančního výboru ze dne 15. března 2006.
2)   Informaci týkající se definitivního přiznání dotace týkající se obecního vodovodu.
3)   Informaci a rozpočet SOT a SPRŠ.

Usnesení schváleno jednomyslně všemi přítomnými členy ZO.

ad 7) Závěr:

- pan Himmer ukončil zasedání ZO v 19:57.
- termín příštího zasedání ZO je 22. května 2006 od 18:00.
- závěrem konstatoval pan Himmer, že právě ukončené jednání zastupitelstva bylo ostudné a chování

některých jeho účastníků nepřijatelné a urážlivé. Do budoucna se bude při jednání nekompromisně
dodržovat schválený jednací řád, který bude případně zastupitelstvem ještě zpřísněn (zejména § 7)...

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Obešlo Miloslav Himmer
                       starosta obce

Karel Rezek

V Doubici 6. dubna 2006 Zapsal: Miloslav Himmer


