
 
Zápis ze 47. zasedání zastupitelstva obce Doubice,

 
konaného dne 28. června 2006 v úřadovně obecního úřadu

Přítomní: dle prezenční listiny - přítomno: 5 (72 %) 
– pan Vachalec neomluven

– paní Jašíčková omluvena 

Program: 1)    Zahájení a návrh programu
2)   Kontrola usnesení a zápisu z minulého zasedání ZO
3)   Závěrečný účet za rok 2005
4)   Odpad - nový dodavatel
5)   Došlá pošta - podání občanů
6)   Usnesení
7)   Závěr

ad 1)       
- pan Himmer zahájil zasedání ZO v 18:07, přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo obce je

usnášení schopné a přednesl návrh programu (doplněný o projekt „Plán opatření nutných ke zlepšení
životního prostředí v obci Doubice“), který byl pak 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 včetně usnesení schválen všemi přítomnými členy ZO.

ad 3)
- závěrečný účet za rok 2005  - pan Himmer informoval o tom, že od minulé schůze provedl KV

prověření inventury (zápis KV tvoří přílohu zápisu) a doporučil schválit hospodaření obce za rok 2005
bez výhrad. ZO bere zprávu KV na vědomí.

- v 18:25 se dostavila paní Stejskalová. Ke schvalování závěrečného účtu se vyjádřila v tom smyslu, že
neměla možnost seznámit se s podklady a proto ho neschvaluje. Pan Himmer konstatoval, že všechny
podklady byly postupně řádně zveřejněny na úředních deskách (jak na OÚ, tak na internetu). Podklady
nicméně účetní OÚ shromáždí a paní Stejskalové budou předány. Součástí těchto podkladů budou též
informace, kdy byla podepsána smlouva o prodeji budovy pošty, kdy byla budova zaplacena a kdy byl
proveden vklad do KN.

- ZO schválilo závěrečný účet za rok 2005 (hospodaření obce, inventurní a likvidační protokoly,
audit) bez výhrad většinou 4 hlasů, paní Stejskalová proti.

ad 4)
- odpad - nový dodavatel služby - pan Himmer informoval o tom, že v pondělí 31. července 2006

dojde k výměně odpadových nádob, vozy stávajícího dodavatele (Remondis - TSR) vyprázdní nádoby
a naloží je na vůz, nový dodavatel (Marius Pedersen) okamžitě poté umístí na daná stanoviště nádoby
svoje. Smlouvy podnikatelů, které byly uzavřeny s firmou Remondis, zůstávají dále v platnosti.

ad 5)
- došlá pošta - podání občanů
- Plán opatření nutných ke zlepšení životního prostředí v obci Doubice - pan Himmer informoval

o nutnosti schválit tento plán, který byl zastupitelům dán předem k dispozici. Při diskuzi se ukázalo,
že pan Rezek po přečtení nepředal materiál panu Obešlovi, který se s ním tím pádem nemohl
seznámit. Paní Jašíčková byla v té době na dovolené a paní Stejskalová materiál neobdržela vůbec.



- K tomu pan Himmer dodal, že paní Stejskalové ani nebyl doručen, protože se letos účastní jednání ZO
vůbec poprvé a její přítomnost na jednáních ZO proto už nepředpokládal. A pan Vachalec, který se
sice s materiály seznámil, není ale právě dnes přítomen. V danou chvíli proto nelze tento plán schválit.

- žádosti o vyjádření ke stavbám - pan Himmer informoval o žádostech majitelů nemovitostí:
- pan Matyáš - podal žádost o vyjádření k dostavbě penzionu Matyáš - ZO se seznámilo s pohledy na

konečnou podobu stavby a souhlasilo se většinou čtyř hlasů, pan Rezek se zdržel hlasování.
- pan Bohuslávek - předložil nákresy zamýšlené dostavby své chaty. V diskuzi na toto téma bylo

konstatováno, že by ZO obce mělo požadovat při každém rozšiřování a zvětšování staveb informace
o tom, jak majitel nakládá s odpadními vodami dosud a jak s nimi bude nakládat po zvětšení kapacity
objektu. Po rozpravě byl záměr schválen všemi přítomnými členy ZO.

- pan Sláma - požádal o vyjádření k zamýšlené stavbě - tuto stavbu projednávalo ZO již v roce 2004,
ke stavbě dochází až nyní. Do budoucna by obec měla vždy požadovat a zajistit jedno provedení
stavební dokumentace, aby je měla trvale k dispozici. Zastupitelé nejsou sice stavebními odborníky,
musí mít ale možnost posoudit na základě místní znalosti vliv zamýšlené stavby na vzhled obce. Až
do schválení ÚPD obce Doubice jsou standardně všechna takováto vyjádření obce stejně podmíněna
souhlasem příslušné CHKO. Po rozpravě záměr schválen všemi přítomnými členy ZO.

- pan Kratina - pan Himmer informoval ZO, že zamýšlenou stavbu pana Kratiny konzultoval s paní
Klusáčkovou z SCHKO Labské pískovce a současně že pan Kratina navštívil postupně zastupitele
obce, aby jim ukázal pohledy na plánovanou stavbu, jak ji schválila i SCHKO. Po znovu projednání
byla zamýšlená záměr schválen všemi přítomnými členy ZO.

- v 19:40 odchází jediný host jednání pan Faix s urážlivým prohlášením v tom smyslu, že jednání ZO je
„šaškárna“.

- pan Himmer informoval ZO o dopisu pana Karlíčka, který žádá obec o jasné vyjádření k situaci
v zásobování vodou v oblasti tzv. Pleškových domků. Majitelé nemovitostí mají platnou smlouvu
s obcí, za vodu vždy řádně platili, a ne vlastní vinou se dostali do situace, kdy jim sice voda teče, ale
je to voda z prameniště Rybniště (jejíž přívod do vodojemů je uzavřen), která je neznámé kvality, tedy
potenciálně nevyhovující. Dosavadní jednání s SVS, resp. SČVK, která se pan Himmer snaží již druhý
rok zprostředkovávat, nevedla k žádnému konkrétnímu výsledku. Z jednání ZO nakonec vyplynulo, že
je nutno v této věci požádat o právní radu, jak dále postupovat. V tuto chvíli obec čeká na odpověď na
již třetí žádost o zjednání nápravy, která byla odeslána na SVS.

- v 19:50 odchází z jednání ZO paní Stejskalová s tím, že se mandátu zastupitele nevzdá, že se ale již
nebude účastnit žádného jednání. Během své přítomnosti na jednání postupně vyzvala pan Himmera,
aby již neuváděl její jméno v zápisech (jako neomluvenou), ten podotkl, že pokud se neomluví
z jednání, je neomluvena a toto konstatování do zápisu patří a týká se to všech zastupitelů bez
výjimky. Dále měla paní Stejskalová výhrady k informacím týkajícím se převodu vodovodu na SVS,
konkrétně k tomu, že obec neměla svolení MZeČR k tomuto převodu. Prohlásila, že SVS je vlastněna
městy a obcemi, a že vše bylo správně zařízeno a vše by dopadlo dobře i bez zásahu pana Himmera.
Ten odpověděl, že paní Stejskalovou žádal již v prosinci minulého roku v této věci o pomoc (které se
mu ale nedostalo), a že dále navíc chyběl i nezbytný souhlas MFČR se zamýšleným převodem. Paní
Stejskalová se rozčileně vyjádřila v tom smyslu, proč by měla pomáhat zastupitelstvu, které se k ní tak
strašně nespravedlivě zachovalo a zapříčinilo tím i zhoršení jejího zdravotního stavu (jak jí měl
potvrdit i její ošetřující lékař). Proti tomu se ohradila paní Fuksová a opakovala skutečné důvody,
které vedly v loňském roce k odvolání paní Stejskalové z funkce. Paní Stejskalová krátce nato jednání
ZO rozčileně opustila.

- Poté, co si pan Obešlo přečetl podklady a dal vysvětlit některé detaily projektu OPS České Švýcarsko
a obce „Plán opatření nutných ke zlepšení životního prostředí v obci Doubice“, pan Himmer dal
o něm hlasovat. Uvedený plán schválen všemi přítomnými členy ZO.

- pan Himmer dále informuje o žádosti obce Jetřichovice o stanovisko k návrhu územního plánu. Pan
Himmer se s plánem seznámí. Případné písemné připomínky je možno uplatnit do 4. září 2006.

- dále informuje o výpovědi Smlouvy o úhradě za likvidaci komunálního odpadu, kterou podala paní
Tamara Tauberová k 31. prosinci 2006.

- pan Sirovátka poslal písemné poděkování obci za poskytnutou pomoc a jmenovitě panu Jaroslavu
Ferencovi za jeho pracovní nasazení.

- pan Himmer dále informuje o 3. zasedání řídícího výboru projektu GEF.



- na OÚ byla doručena žádost JUDr. Jitky Greifové o koupi té části cesty 2166/1, která přiléhá
k pozemkům v jejím vlastnictví. Žádost bude zaevidována, protože toto zastupitelstvo již dříve
rozhodlo, že nebude prodávat žádné pozemky z majetku obce.

- pan Himmer dále informuje o zahájeném jednání s vlastníky pozemků pod hrází Velkého rybníku
(LČR a PFČR) v souvislostí se zamýšlenou stavbou kořenové ČOV.

- pan Nacházel a pan Máj žádají ZO o souhlas se samovýrobou dřeva v prostoru za bývalým sběrným
dvorem. Jedná se o dřeviny označené k odstranění pracovníkem CHKO Lužické hory. Současně dojde
k úplnému úklidu zmíněné lokality. Schváleno všemi přítomnými členy ZO.

ad 6) Usnesení ze 47. zasedání ZO Doubice, konaného dne 28. června 2006

I.             Zastupitelstvo obce schvaluje:  

1) Ověřovatele zápisu: pana Jaroslava Obešla a pana Karla Rezka.
      Jednomyslně všemi přítomnými členy ZO.
2) Zápis a usnesení ze zasedání ZO č. 46 ze dne 22. května 2006.

Jednomyslně všemi přítomnými členy ZO.
3) Závěrečný účet za rok 2005 (hospodaření obce, inventurní a likvidační protokoly, audit) bez výhrad.

Většinou 4 hlasů, paní Stejskalová proti.
4) Záměr dostavby penzionu Matyáš (p. č. - 44) dokumentace předložena, podmínkou souhlas CHKO.

Většinou 4 hlasů, pan Rezek se zdržel hlasování.
5) Záměr stavby pana Bohuslávka (p. č. 1117/2) a pana Slámy (p. č. 20/1), podmínkou souhlas CHKO.

Jednomyslně všemi přítomnými členy ZO.
6) Záměr stavby pana Kratiny (p. č. 116/1) po znovu projednání a předchozím souhlasu CHKO.

Jednomyslně všemi přítomnými členy ZO.
7) Plán opatření nutných ke zlepšení životního prostředí v obci Doubice.

Jednomyslně všemi přítomnými členy ZO.
8) Kácení dřevin a následný úklid v prostoru bývalého sběrného dvora. Pan Nacházel a pan Máj.

Jednomyslně všemi přítomnými členy ZO.

II.        Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1)   Zprávu KV obce.

Usnesení schváleno jednomyslně všemi přítomnými členy ZO.

ad 7) Závěr:

- pan Himmer ukončil zasedání ZO ve 20:05.
- termín příštího zasedání ZO je pondělí 28. srpna 2006 od 18:00 v budově OÚ.

 

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Obešlo Miloslav Himmer
                       starosta obce

Karel Rezek

V Doubici 7 . července 2006 Zapsal: Miloslav Himmer


