
 
Zápis z 50. zasedání zastupitelstva obce Doubice,

 
konaného dne 9. října 2006 v úřadovně obecního úřadu

Přítomní: dle prezenční listiny - přítomno: 6 (86 %)
– paní Jašíčková omluvena 

Program: 1)    Zahájení a návrh programu
2)   Kontrola usnesení a zápisu z minulého zasedání ZO
3)   Hosté zastupitelstva
4)   Audit, zpráva Kontrolního a Finančního výboru
5)   Kronika obce
6)   Různé
7)   Poděkování členům zastupitelstva
8)   Usnesení
9)   Závěr

ad 1)       
- pan Himmer zahájil zasedání ZO v 18:05, přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo obce je 

usnášení schopné, oznámil přítomným, že jednání ZO bude opět nahráváno a přednesl návrh 
programu, který byl pak schválen jednomyslně všemi přítomnými členy ZO.

- 18:08 se dostavil pan Obešlo.

ad 2)
- zápis z minulého ZO nebyl schválen (paní Stejskalová, paní Fuksová a pan Vachalec se zdrželi 

hlasování). Paní Stejskalová vznesla námitku proti tvrzení RNDr. Růžičky ze SCHKO LH 
a Mgr. Petříka za investora stavby na pozemcích p. č. 502/3 a 502/4, že s touto stavbou souhlasila. 
Prohlásila, že investora odkázala na souhlas CHKO a že ve funkci končila 23. března 2005 a že pak 
celou záležitost zajišťoval nový starosta a že se o ni už nezajímala. Pan Himmer odpověděl, že sice 
nebyl uveden přesný termín jednání mezi panem Petříkem, panem Růžičkou a paní Stejskalovou, že 
ale její námitka bude uvedena v zápise.

ad 3)
- Mgr. Marek Mráz – poděkoval za příkladnou spolupráci, krátce vylíčil minulost, přítomnost i plány 

Českého Švýcarska, o. p. s., do budoucnosti. Konkrétně zmínil i projekt GEF, kde je připraveno cca 
1,5 milionu Kč na zbudování kořenové ČOV. Také zmínil připravovaný projekt, který se bude týkat 
podpory soukromých vlastníků podstávkových domů a možnosti získat finanční prostředky na jejich 
obnovu (Norské fondy). Mgr. Mráz zmínil také projekt týkající se internetu v Doubici ( první žádost o 
dotaci nebyla úspěšná, bude podána žádost další) a projekt týkající se takzvaného "turistického 
odpadu, do kterého se obec již zapojila (jedná se o likvidaci odpadu se zvýšeným turistickým 
ruchem). Závěrem svého vystoupení popřál hodně štěstí do voleb s tím, že se těší na další spolupráci. 

ad 4)
- Audit - pan Himmer informoval ZO o dílčím přezkoumání hospodaření obce úředníky KÚ ke 

kterému došlo v pátek 6.10.2006. Za KÚ se přezkoumání zúčastnily nové pracovnice paní Trubačová 
a paní Junková, které kontrolovali vybrané položky z hospodaření obce. Závažné pochybení 
neshledaly, zprávu vyhotoví co nejdříve, ústně nám vytkly vyčíslení účelových prostředků (jedná se 
o nutnost provedení rozpočtové změny hned poté, co se obec dozví výši částky, která bude obci 
poskytnuta). Dále vytkly obci, že nemá vypracovaný rozpočtový výhled na pět let dopředu,  že vnitřní 
směrnice nemají stanoven oběh účetních dokladů, že neexistuje podepsaná hmotnost pracovníků OÚ 
a není písemně stanovena jejich pracovní doba. V souvislosti s podnikáním obce nás odkázaly na paní 
Novákovou s KÚ, která se touto problematikou konkrétně zabývá, aby posoudila, zda obec účtuje 
správně svoje podnikatelské aktivity,



- zprávy Kontrolního a Finančního výboru - pan Himmer nejprve přečetl za nepřítomnou paní 
Jašíčkovou zprávu č. 2 Kontrolního výboru. Následně přednesla paní Fuksová zprávu č.16 a zprávu 
č. 17 Finančního výboru (všechny tři uvedené zprávy jsou přílohou tohoto zápisu). Pan Himmer pak 
komentoval zprávy Finančního výboru. Zastal se slečny Bošinové zejména v tom smyslu, že se během 
minulého období musela učit mnoho nových věcí, že se ale stejné chyby neopakují a pomoc poradce 
potřebuje stále méně. Co se týče přeplatku mzdy, k tomu došlo proto, že při změně zákonné výše 
mzdy došlo ke špatnému zadání informací do počítače a zvýšenou mzdu slečny Bošinové počítal 
program, což při kontrole výdajů za poslední čtvrtletí zjistila paní Fuksová. Nedostatek v programu 
byl odstraněn. Bylo dohodnuto, že slečna Bošinová přeplatek vrátí v několika splátkách,

- pan Himmer se pak vrátil k původnímu rozhodnutí ZO z března loňského roku, že na plat účetní může 
obec vydat nejvíce 11.000,- Kč (s úklidem 13.000,- Kč) hrubého. Protože od té doby došlo ze zákona 
k dvojímu zvýšení mzdy (což musí zaměstnavatel respektovat), hodlá pan Himmer nahradit VPP 
(úklid) Dohodou o pracovní činnosti. Obci i pracovníkovi to přinese úspory v odvodech ze mzdy. 
Případné zvýšení platu účetní obce bude možné tehdy, až bude pracovat zcela samostatně (obec 
nebude platit za práci v účetnictví nikoho jiného) a až v její práci nebudou chyby. Závěrem této 
diskuze zdůraznil, že práce účetní obce neznamená jen pouhé účetnictví, zmínil se o dalších 
součástech pracovní náplně (vidimace, legalizace, evidence obyvatel, ...) a řekl, že rozsah povinností 
pracovnice OÚ by jistě potvrdila i paní Šikýřová,

- dále se vyjádřil v tom smyslu, že některé položky v rozpočtu komplikují orientaci v něm a pro laika 
jsou zavádějící, např. nemožnost zakalkulovat do předpokládaných příjmů peníze nasmlouvané od ÚP 
na celý rok, nebo předpokládané vyúčtování a příjem z dotací. Paní Fuksová zase upozornila na fakt, 
že peníze v pokladně tvoří v rozpočtu výdajovou položku, přestože výdajem nejsou. O těchto 
(a dalších) záležitostech bude jednat starosta a FV s účetní poradkyní paní Kratěnovou, případně 
s metodiky kontrolního odboru Krajského úřadu (zmíněná paní Nováková), aby bylo možno předat 
budoucímu ZO srozumitelný a jasný podklad pro schválení rozpočtové změny, 

- Přes zmíněné formální nedostatky rozpočtu je celková bilance příjmů a výdajů za devět měsíců roku 
2006 příznivá. Obec má kladný zůstatek hospodaření ve výši 119.000,- Kč, ačkoliv v letošním roce 
neprodala nic ze svého majetku a nedotovala takovými příjmy svůj rozpočet, 

- paní Fuksová závěrem navrhla, aby byly úkoly, které vyplynuly z dnešního jednání, splněny ještě do 
doby, než bude ustaveno nové ZO.

ad 5)
      Kronika
- pan Himmer informoval ZO, že na jeho výzvu o doplnění kroniky přišly pouze dvě reakce. Jedna 

ústní od paní Stejskalové (požár pošty) a jedna písemná od paní Jašíčkové (akce hotelu JEF). Pan 
Himmer pak přečetl návrh zápisu do kroniky v doplněném znění a požádal zastupitelé o konečné 
úpravy. Zastupitelé navrhli vypustit některé pasáže, zejména z rubriky kultura. Proti části zápisu, který 
se týkal obce a obecního zastupitelstva, se ohradila paní Stejskalová. Pravila, že o tom, že malé obce 
budou slučovány s většími, se hovořilo na různých zasedáních  KÚ, MVČR a že vycházela také 
z podobné praxe v sousedním Německu. Paní Stejskalová se domnívá, že jí obec dělá ostudu. Pan 
Himmer odpověděl, že žádnou ostudu nemá ani obec, ani paní Stejskalová osobně, že se jedná pouze 
o jiný názor na to, jaký by měl být další vývoj obce. Pět zastupitelů ze sedmi podpořilo v březnu 
minulého roku myšlenku, že by obec měla zůstat samostatná. A připravilo podmínky pro probíhající 
nutné změny, které to umožní,

- paní Stejskalová se zmínila o získaných dotacích a další své práci pro obec, pan Himmer odpověděl 
v tom smyslu, že zásluhy paní Stejskalové jí nikdo ze zastupitelstva neupírá, 

- v diskuzi pak zastupitelé hovořili o tom, co by mělo být obsahem kroniky (jaké události zaznamenat 
z daného roku). Paní Fuksová k tomu dodala, že obecní kronikář se účastnil školení kronikářů.

- Paní Stejskalová pak upozornila na nepřesnou formulaci v odstavci věnovaném hraběti Kinskému, po 
krátké diskusi byl text opraven. Paní Fuksová dále navrhla, aby byla v kronice uvedena informace 
o zahájení provozu nového pensionu Chata Chřástalka (č. p. 4) pod vedením pana Hamáčka.

- Při konečném hlasování byl zápis do kroniky s uvedenými úpravami schválen většinou 
přítomných členů ZO, paní Stejskalová se hlasování zdržela a se zápisem nesouhlasila.



ad 6)
      Různé 
- pan Faix se opakovaně dotázal, kdy firma Horák odstraní nedostatky na vozovce, které vznikly 

v souvislosti s budováním doubického vodovodu v roce 2004. Pan Himmer informoval o tom, že 
nedostatky byly již částečně odstraněny, a že do příchodu zimy přislíbil Ing. Netopil z firmy Horák 
odstranit i ty zbývající. Jedná se o část státní silnice od č. p. 45 až k č. p. 169,

- dále se diskutovalo o stavu místní komunikace u č. p. 131. Pan Himmer informoval o tom, že v tomto 
místě bude obnovena drenáž, která zabrání dalšímu poškozování komunikace zejména v zimním 
období. Na základě vyhotoveného geometrického plánu bylo zjištěno, že cesta, tak jak je dnes 
užívána, neodpovídá zaměření v KN. Pravá strana místní komunikace (zatáčka) bude označena 
a ohrazena podle stavu v KN, úprava místní komunikace (včetně příkopů) bude dokončena ještě před 
zimou. Na uvedení cesty do původního stavu se kromě obce podílejí také majitelé rozestavěných 
nemovitostí v těsném sousedství (pan Šišulák a pan Holka) a stavební firma pana Kratiny. Pan 
Himmer se zavázal, že na zdárné dokončení úpravy této místní komunikace osobně dohlédne,

- pan Vachalec se zeptal, kdo bude ošetřovat místní komunikace v zimním období, pan Himmer 
odpověděl, že pokud on zůstane starostou, uvažuje (po opakovaných stížnostech občanů na dosavadní 
údržbu) o využívání služeb pana Jansy z Krásné Lípy, který má silnější a výkonnější techniku (přední 
i zadní radlice),

- paní Stejskalová uvedla, že připravené hromady posypového materiálu (štěrku) budou v zimním 
období bránit v údržbě místních komunikací. Pan Himmer odpověděl, že materiál je připraven k 
posypu a údržbě,

- pan Himmer dále informoval o došlé poště. Jedná se o povolení výstavby ČOV na stavbě vedle pošty. 
Dále informoval o žádostech na pokácení stromů a o nabídce pozemků od PFČR, o zprávě firmy Eko 
Kom týkající se zvýšení příjmů obce za sběr separovaného odpadu. A dále také o některých kulturních 
akcích v regionu,

- dále pan Himmer informoval o statistice docházky jednotlivých členů zastupitelstva na jednání ZO. 
Abecedně seřazeno: paní Fuksová se neúčastnila sedmi z dosavadních padesáti jednání, pan Himmer 
dvou, paní Jašíčková sedmnácti, pan Obešlo tří, pan Rezek čtyř, paní Stejskalová sedmi a pan 
Vachalec deseti.

- pan Faix se dotázal zda připomínky k ÚP již byly předány zpracovateli, pan Himmer odpověděl, že 
k předání dojde po vypršení lhůty pro podávání připomínek (14. října 2006). Pan Himmer dále 
informoval o termínech dokončení a závěrečného vyúčtování ÚP. Paní Stejskalová se ptala, zda musí 
být ÚP vyúčtován do konce roku. Pan Himmer odpověděl, že v případě, kdyby se plán nepodařilo v 
termínu dokončit, je možné požádat o odklad vyúčtování. Ke zdržení vinou obce nebo zpracovatele 
ale nedojde a v tuto chvíli to vypadá tak, že termín bude dodržen,

- paní Fuksová se ptala, kdy začne kácení přestárlých topolů mezi nově vysazenými javory a duby. Pan 
Faix navrhuje alespoň částečné vykácení topolů (ob jeden). Pan Himmer informuje o tom, že v příštím 
týdnu se dostaví pracovník CHKO, se kterým věc projedná. Dále pan Himmer informoval o tom, že 
část nově vysazených javorů byla napadených škůdcem. Alej bude bezplatně ošetřena, případně 
doplněna novou výsadbou.

ad 7)
      Poděkování členům zastupitelstva
– pan Himmer poděkoval paní Stejskalové za vše, čeho za dlouhé roky pro obec dosáhla a také paní 

Šikýřové za dlouholetou práci ve správě obce. Ze členů ZO pak poděkoval na prvním místě paní 
Fuksové, která se významným způsobem podílela na práci ZO, kromě jiného i za to, že byla schopna 
vždy a komukoliv přímo říci svůj názor. Práce Finančního výboru pod jejím vedením byla velkou 
pomocí i novému vedení obce. Dále vyzdvihl ochotu pana Rezka ochotně pomoci skutkem vždy, když 
to obec potřebovala. Informoval ZO, že v tomto volebním období nebudou vypláceny žádné odměny. 
Nakonec pozval zastupitele na malé posezení do Staré hospody,

– Pan Himmer se krátce zmínil o volbách a požádal všechny, aby si přišli vybrat, jak dál...
– Jediný host jednání pan Faix vytkl mezi dveřmi panu Himmerovi, že se nezúčastnil předvolební 

schůze a že dodnes nezveřejnil ani volební program „své“ kandidátky. Aniž by počkal na odpověď, 
rozloučil se a odešel z jednání ještě před jeho ukončením.



ad 8)   Usnesení ze 50. zasedání ZO Doubice, konaného dne 9. října 2006

I.             Zastupitelstvo obce schvaluje:  

1) Ověřovatele zápisu: paní Janu Fuksovou a pana Karla Rezka
      jednomyslně všemi přítomnými členy ZO.
2) Zápis do kroniky obce za rok 2005

většinou přítomných členů ZO, paní Stejskalová proti.

II.        Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1)   Zprávu Kontrolního výboru č. 2 a zprávy Finančního výboru č. 16 a č. 17. Tyto tři zprávy tvoří  
  přílohu tohoto zápisu.  

2)   Zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce KÚ (předběžný audit).

III.       Zastupitelstvo obce ukládá:

1)   stanovit pracovní doby a hmotné odpovědnosti pro pracovníky obce, starosta 
2)   stanovit splátkový kalendář pro vrácení přeplatku mzdy pracovnice OÚ, starosta 
3)   připravit podklady pro 1. rozpočtovou změnu ještě před ustavením nového ZO. starosta + FV  

Usnesení schváleno většinou přítomných členů ZO, paní Stejskalová proti.

ad 7) Závěr:

- pan Himmer ukončil zasedání ZO ve 20:34,
- příští schůze ZO bude ustavující schůzí nového zastupitelstva obce a bude se konat do 15 dnů od 

vyhlášení výsledků voleb, přesný termín bude stanoven po volbách.

 

Ověřovatelé zápisu:

Jana Fuksová Miloslav Himmer
                       starosta obce

Karel Rezek

V Doubici 13 . října 2006 Zapsala: Jana Bošinová 


