
Zápis ze 48. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
 

konaného dne 10. srpna 2006 v úřadovně obecního úřadu

Přítomní: dle prezenční listiny - přítomno: 7 (100 %) 

Program: 1)    Zahájení a návrh programu
2)   Kontrola usnesení a zápisu z minulého zasedání ZO
3)   Územní plán obce Doubice
4)   Usnesení
5)   Závěr

ad 1)       
- pan Himmer zahájil zasedání ZO v 18:00, přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo obce je usnášení

schopné a přednesl návrh programu, který byl pak schválen čtyřmi přítomnými členy ZO, paní
Stejskalová se zdržela hlasování.

ad 2)
- zápis a usnesení z minulého ZO - paní Stejskalová měla výhrady k zápisu z minulého ZO v tom smyslu, že

žádala, aby v něm byl uveden termín podpisu smlouvy budovy pošty, termín zaplacení a termín zápisu do
KN. 

- v 18:03 se dostavil pan Vachalec a paní Jašíčková.
- paní Stejskalová pokračovala, že požadované údaje v zápisu uvedeny nebyly. Pan Himmer řekl, že jí byly

požadované údaje po jejich vyhledání následně doručeny domů. Dále uvedla, že by ráda viděla audit obce,
protože na jeho výsledku závisí také možnost získání dotací. Dále požadovala paní Stejskalová předložení
likvidačního protokolu. Paní Fuksová odpověděla paní Stejskalové, že všechny doklady jsou uloženy na OÚ
a že si je jako členka ZO může kdykoliv nechat předložit pracovnicí OÚ.

- paní Stejskalová dále uvedla, že neviděla žádný zápis FV obce. Paní Fuksová odpověděla, že také zápisy FV
jsou založeny na OÚ (a zveřejněny na Internetu). V současné době se FV zabývá rozborem hospodaření za
1. pololetí 2006 a o jeho výsledku bude ZO informováno na příštím zasedání.

- paní Jašíčková pak oznámila, že pan Himmer uvedl v omyl KV, když při kontrole tvrdil, že prodej pošty
proběhl až v roce 2006, když z dokladů zaslaných paní Stejskalové vyplývá, že peníze poslané panem
Vachalcem byly na účtě obce již 27. prosince loňského roku, což muselo ovlivnit ekonomické ukazatele při
kontrole. Pan Himmer prohlásil, že výpis za prosinec měl k dispozici až v lednu 2006 a také k zápisu do
katastru nemovitosti došlo až v letošním roce. Paní Jašíčková řekla, že zápis KV je tedy nepřesný a
neodpovídá skutečnosti.

- paní Fuksová navrhla, aby se tedy znovu sešel FV a KV obce nad diskutovanými doklady, paní Stejskalová
požadovala rovněž předložení likvidačního protokolu. Po diskuzi byl dohodnut termín setkání FV a KV na
pondělí 14. srpna v 15:00 na OÚ. ZO se k problému vrátí na příštím zasedání.

- s výhradami k zápisu z minulého jednání ZO se pak přihlásil i pan Faix s tím, že část zápisu týkající se
stavby pana Kratiny nebyla přesná, že podle jeho názoru starosta řekl, že sám poslal pana Kratinu, aby
obešel zastupitele a získal jejich souhlas se stavbou, kterou pak ZO jednomyslně schválilo. Pak teprve
opustil ZO s tím, že při odchodu neřekl, že se jedná o šaškárnu, ale že jsme komedianti. Dodal ještě, že to
zavání korupcí. Starosta jeho tvrzení odmítl a po připomínce pana Obešla, proč se zasedání nenahrává, řekl
že zbývající zasedání tohoto zastupitelstva se nahrávat budou.

- po diskuzi, kdy se budou konat další zasedání ZO, se zastupitelé shodli na návrhu pana Himmera, aby se
další ZO konalo v pondělí 11. září 2006 (hospodaření obce za 1. pololetí) a poslední předvolební zasedání
pak v pondělí 9. října 2006 (rozpočtová změna).

- zápis a usnesení z minulého zasedání ZO bylo schváleno s výše uvedenými výhradami většinou čtyř
hlasů, hlasování se zdržela paní Stejskalová, paní Jašíčková a pan Vachalec.

ad 3)
- územní plán obce  - pan Himmer informoval o tom, že KÚ schválil podklady obce k ÚPD dříve, než se

předpokládalo, a protože je nutno dokončit územní plán do konce tohoto roku, předkládá ZO ke schválení
stanovisko KÚ.

- ZO bere na vědomí.



- paní Stejskalová se zeptala, proč se nesešel výbor, který se měl nad ÚPD scházet a proč nejsou z jeho
jednání zápisy. Pan Himmer odpověděl, že podobné schůze nebyly nutné a že veškeré informace byly
veřejně dostupné. Požádala o předložení stanoviska KÚ. Dále si vyžádala k prostudování schválený materiál
OPS České Švýcarsko „Plán opatření nutných ke zlepšení životního prostředí v obci Doubice“.

- Zastupitelstvo obce Doubice, na základě souhlasného stanoviska nadřízeného orgánu územního
plánování, schvaluje jednomyslně Souborné stanovisko k Územnímu plánu obce Doubice.

- na závěrečný dotaz, zda má někdo ještě nějaký dotaz k územnímu plánu, se paní Šikýřová zeptala, proč
nebylo revokováno usnesení z 29. zasedání ZO, ve kterém bylo schváleno, že na pozemcích vedle pošty (p.
č. 502/2 a 502/3) budou dva rodinné domky, když tam vyrůstá něco jiného. Pan Himmer odpověděl, že není
sama, kdo se o tuto stavbu zajímá, že v této věci již jednal na stavebním úřadě v Rumburku a že vysvětlující
informace budou veřejnosti k dispozici (pozn. zapisovatele: nejpozději do příštího jednání ZO) jak na
úředních deskách obce, tak na tabuli umístěné přímo na místě stavby (jak již bylo dohodnuto s investorem).
Kromě toho poznamenal, že tento bod jednání nesouvisí s územním plánem a nebyl na programu schůze.

- paní Šikýřová odpověď starosty nazvala blábolem, s čímž souhlasil i pan Faix. Dále se vyjádřila k úrovni
zápisů ze schůzí ZO, za které by se měl starosta stydět (dělá ostudu obci). Pan Himmer řekl, že on si to
nemyslí.

ad 4) Usnesení ze 48. zasedání ZO Doubice, konaného dne 10. srpna 2006

I.              Zastupitelstvo obce schvaluje:  

1) Ověřovatele zápisu: paní Janu Fuksovou a Ing. Tomáše Vachalce.
      Většinou šesti členů ZO, paní Stejskalová se zdržela hlasování.
2) Zápis a usnesení ze zasedání ZO č. 47 ze dne 28. června 2006 s výhradami uvedenými v tomto zápisu.

Většinou čtyř členů ZO, hlasování se zdržela paní Stejskalová, paní Jašíčková a pan Vachalec.
3) Zastupitelstvo obce Doubice, na základě souhlasného stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování,

schvaluje Souborné stanovisko k Územnímu plánu obce Doubice.
Jednomyslně všemi přítomnými členy ZO.

II.        Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1)  Zastupitelstvo obce Doubice, bere na vědomí souhlasné stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, jako
nadřízeného orgánu územního plánování ze dne 18. 07. 2006, č.j. UPS/536/97219/102853/06  k Soubornému
stanovisku k Územnímu plánu obce Doubice.

Usnesení schváleno 6 hlasy, paní Stejskalová se zdržela hlasování.

ad 5) Závěr:

- pan Himmer ukončil zasedání ZO ve 18:52.
- termín příštího zasedání ZO je pondělí 11. září 2006 od 18:00 v budově OÚ.

 
Ověřovatelé zápisu:

Jana Fuksová Miloslav Himmer
                       starosta obce

Ing. Tomáš Vachalec

V Doubici 15. srpna 2006 Zapsal: Miloslav Himmer


