Obec Doubice

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Doubice
konaného dne 08. 02. 2016 od 16:00 hodin
Místo konání:

Obec Doubice – Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost

Termín konání:

08. 02. 2016 od 16:00 hod

Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny):
Ing. Jan Drozd, Alena Jašíčková Jetýlková, Břetislav Jemelka, Karel Rezek, Miloslav Čapek,
Filip Molčan (6 členů ZO = 86%)
Omluveni: Andrea Rezková
1) ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A
ZAPISOVATELE:
 Zasedání zastupitelstva zahájil v 16:00 starosta Ing. Jan Drozd a zasedání
zastupitelstva předsedal.
 Předsedající konstatoval, že se zastupitelstvo sešlo v počtu 6 zastupitelů a že je
usnášeníschopné.
 Předsedající navrhl zapisovatelem Ing. Jana Drozda (sebe) a ověřovateli zápisu pana
Filipa Molčana a pana Miloslava Čapka. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
 O určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele zastupitelstvo hlasovalo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice určuje zapisovatelem Ing. Jana Drozda a ověřovateli zápisu
pana Filipa Molčana a pana Miloslava Čapka.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
2) NÁVRH A SCHVÁLENÍ PROGRAMU:
 Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce. Vyzval přítomné ke vznesení návrhů na doplnění. Návrhy na doplnění nebyly
vzneseny.
 ZO hlasovalo o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:
3) kontrola plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce
4) hospodaření obce do prosince 2015
5) změna č.02 územního plánu obce Doubice
6) cenová nabídka přímotopů na obecní úřad

7) jmenování nového člena finančního výboru
8) prořez stromů na obecních pozemcích
9) veřejnoprávní smlouva obce Doubice a města Rumburk (zák. o poz. komunikacích)
10) projednání provedené inventury za rok 2015
11) došlá pošta a podání občanů
- audit hospodaření obce Ústeckým krajem (12.2.2016)
- žádost o příspěvek na Tour de Feminin
12) různé + diskuze
- oprava hasičárny
- provedení rozboru usazenin z Velkého rybníka
- vstup města Rumburk do DSO Sever
- program rozvoje venkova – dotace UK (PD rybník)
- převod obecního účtu z ERA na ČSOB
13) usnesení a závěr
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3) KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA:
 Předsedající přečetl přítomným všechna usnesení ze 7., 8. a 9. zasedání ZO a
konstatoval, která byla splněna a s jakým výsledkem.
 Všechna usnesení zastupitelstva obce Doubice byla splněna a jedno trvá:
Č. 7 /13 /2015

Zastupitelstvo pověřuje starostu obce zajištěním realizace
kamerového systému v I.čtvrtletí 2016

4) HOSPODAŘENÍ OBCE DO PROSINCE 2015:
 Předsedající seznámil přítomné s hospodařením obce Doubice do 31.12. 2015 dle
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu, dále seznámil přítomné se zůstatky finančních
prostředků na obecních účtech k 31. 12. 2015. Pan Karel Rezek požádal o pravidelné
předkládání účetního deníku (na místo výsledné sestavy), ze kterého bude patrné za
co v uplynulém období obec zaplatila a v jaké výši. Předsedající přislíbil předkládat
zastupitelům informace v této podobě.
 Zastupitelstvo obce hlasovalo o vzetí na vědomí informace o hospodaření obce
Doubice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí informaci o hospodaření obce Doubice do 31.
12. 2015.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
5) ZMĚNA Č.02 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOUBICE:
 Předsedající seznámil přítomné s dosavadním dlouhotrvajícím průběhem pořízení
změny č.01 územního plánu obce Doubice a navrhl, aby byla uveřejněna výzva
majitelům nemovitostí v k.ú.Doubice k podávání podnětů na pořízení změny č.02
územního plánu obce Doubice.
 Zastupitelstvo obce hlasovalo o schválení návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje starostu obce zveřejněním výzvy vlastníkům
nemovitostí v k.ú. Doubice k podávání návrhů na pořízení změny č.2 územního plánu
Doubice, přičemž lhůta bude stanovena do 31.05.2016.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
6) CENOVÁ NABÍDKA PŘÍMOTOPŮ NA OBECNÍ ÚŘAD:
 Předsedající seznámil přítomné s aktuální cenovou nabídkou firmy Mirava na
pořízení nových přímotopů do budovy obecního úřadu a seznámil přítomné s nutností
provést revizi rozvodů elektřiny v budově tak, aby nové přímotopy tyto rozvody
vydržely. Proběhla krátká diskuze, ze které vyplynulo, že o pořízení přímotopů bude
rozhodnuto až po provedené revizi.
 Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje místostarostu zajištěním revize elektrorozvodů na
obecním úřadě kvůli zamýšlenému připojení nových přímotopů. O nákupu přímotopů bude
rozhodnuto až podle výsledků revize.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
7) JMENOVÁNÍ NOVÉHO ČLENA FINANČNÍHO VÝBORU
 Předsedající seznámil přítomné s aktuálním personálním obsazením finančního
výboru a přednesl zákonné důvody k odvolání paní Anny Šikýřové, která bude
dočasně vykonávat účetní obce a dále navrhl jmenování nového člena v osobě paní
Jany Fuksové.
 Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice odvolává členku finančního výboru paní Annu Šikýřovou a
jmenuje novou členku finančního výboru paní Janu Fuksovou.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
8) PROŘEZ STROMŮ NA OBECNÍCH POZEMCÍCH:
 Předsedající seznámil přítomné s výsledkem provedené pochůzky se stromolezcem,
byl detailně vysvětlen postup plánovaného prořezu stromů a současně seznámil
přítomné s cenovou nabídkou na provedení prořezu. Následně předsedající navrhl
schválení provedení prořezu za nabídnutou cenu.
 Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje místostarostu obce vystavením objednávky na
provedení prořezu stromů na obecních pozemcích u zhotovitele pana S.Feigla v celkové a
maximální výši 77.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
9) VEŘEJNORPÁVNÍ SMLOUVA OBCE DOUBICE A MĚSTA RUMBURK:
 Předsedající seznámil přítomné s aktuální stavem věci, že obecní úřad Doubice byl
chybou zákonodárců postaven do role speciálního stavebního úřadu, který musí být
vybaven úředně oprávněnou osobou se zkouškou odborné způsobilosti v oboru
pozemní komunikace, což je pro obecní úřad v podstatě neuskutečnitelné. Celou
záležitost je možné řešit veřejnoprávní smlouvou o výkonu přenesené působnosti, na
základě které by tuto činnost za obecní úřad Doubice vykonával Městský úřad
Rumburk za úplatu 2000 Kč za jedno správní řízení. Zatupitelé byli seznámeni se
zněním návrhu smlouvy.



Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené
působnosti ve věci speciálního stavebního úřadu s Městem Rumburk v předloženém znění a
pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
10) PROJEDNÁNÍ PROVEDENÉ INVENTURY ZA ROK 2015:
 Předsedající seznámil přítomné s výsledkem inventury za rok 2015.
 Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí výsledky inventury obecního majetku za rok
2015..
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
11) DOŠLÁ POŠTA A PODÁNÍ OBČANŮ:
 Předsedající seznámil přítomné s termínem konání kontroly hospodaření obce v roce
2015 Ústeckým krajem (audit), která proběhne dne 12.02.2016 na obecním úřadě. Za
obec se kontroly zúčastní starosta, místostarosta a účetní obce.
 Předsedající seznámil přítomné s žádostí Klubu cyklistiky Krásná Lípa o příspěvek na
pořádání cyklistického závodu Tour de Feminin v roce 2016 ve výši 5000,- Kč. Po
diskuzi o účelnosti daru a chování příjemce příspěvku v minulých letech
zastupitelstvo hlasovalo o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje příspěvek Klubu cyklistiky Krásná Lípa ve výši 5000,Kč na závod Tour de Feminin v roce 2016.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.




Předsedající seznámil přítomné s žádostí Spolku Lunghta o připojení se
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Zastupitelé se shodli, že se obec připojí
k této kampani prostřednictvím vyvěšení Tibetské vlajky u Čapků a na Fabrice
(dohodu zajistí starosta).
Předsedající seznámil přítomné s dopisem ministra zemědělství o dotačních
programech MZE a sdělil, které je možné pro obecní zájmy využít.

12) RŮZNÉ + DISKUZE:
 Předsedající představil přítomným záměr obce opravit v roce 2016 budovu hasičské
zbrojnice a referoval o stavu přípravných prací, o které byli požádání panové J.R. a
V.K.. Přítomný host paní R. požádala o strpení do konce února z důvodu dovolené,
což bylo všeobecně přijato. Po vyhotovení položkového rozpočtu bude vypsána
veřejná zakázka malého rozsahu na provedení realizace opravy.
 Předsedající seznámil přítomné s cenou rozboru usazenin z Velkého rybníka a
požádal zastupitele o pověření k vystavení objednávky. Zastupitelstvo obce hlasovalo
o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje starostu obce vystavením objednávky na provedení
rozboru usazenin z Velkého rybníka v ceně 33.880,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.





Předsedající informoval přítomné o vstupu Města Rumburk do DSO Sever.
Předsedající informoval přítomné o uskutečněném podání žádostí obce Doubice o
dotaci z Programu rozvoje venkova na vyhotovení projektové dokumentace na
opravu a odbahnění Velkého rybníka.
Předsedající seznámil přítomné s nutným převodem obecního bankovního účtu
z ERA Banky do ČSOB a to z důvodu reorganizace ERA Banky a následném
omezení nabízených služeb (internetové bankovnictví).
Předsedající seznámil přítomné s účetním odpisovým plánem obce Doubice na rok
2016 a požádal zastupitele o jeho schválení. Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu
usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje účetní odpisový plán obce Doubice pro rok 2016.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.



Předsedající seznámil přítomné s termíny možného školení Povodňové komise a
následně se přítomní členové shodli na termínu 17.02.2016.
Předsedající navrhl, aby se obec Doubice podílela na konání Doubického
reprezentačního plesu prostřednictvím úhrady autobusové dopravy doubických
občanů a chalupářů na Dýmník a zpět. Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu
usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje návrh starosty zaplatit doubickým občanům a
chalupářům dopravu na Doubický ples a pověřuje starostu obce vystvením objednávky
v maximální ceně 4000,- Kč
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.






Předsedající seznámil přítomné se zabezpečením chodu obce v souvislosti
s odchodem Jany Faixové na mateřskou dovolenou.
Předsedající seznámil přítomné s návrhem tabulky pro ubytovatele v Doubici, na
základě které by došlo ke zpřehlednění odváděných polatků obci na základě vyhlášek
č.3/2011 a č.4/2011. Po krátké diskuzi bylo rozhodnuto, že přítomným zastupitelům
paní Aleně Jašíčkové Jetýlkové a panu Karlu Rezkovi (jakožto zástupcům
ubytovatelů) zašle starosta tabulku k připomínkám a případným návrhům na
vylepšení.
Předsedající seznámil přítomně s termíny svozu velkoobjemového a nebezpečného
odpadu v roce 2016.
Pan Miloslav Čapek v rámci diskuze navrhl, aby se obec zapojila do sbírky na oparvu
varhan v kostele Nanebevzetí pany Marie v Doubici. Z následné diskuze vyplynulo,
že prvním krokem k opravě varhan je domluva s farářem. V jednání s farářem vstoupí
nezávisle na sobě starosta obce a zástupci Spolku přátel Doubice.




Paní Alena Jašíčková Jetýlková pozvala přítomně na Doubický masopust a požádala
starostu o vyhlášení obecním rozhlasem.
Pan Karel Rezek požádal starostu, zda by nevstoupil v jednání s vedoucím CHKO
Lužické Hory ve věci záměru vybudovat na Spravedlnosti rozhlednu nebo jen
vyhlídkovou plošinu. Starosta přislíbil jednání uskutečnit.

5) USNESENÍ A ZÁVĚR:
 Vzhledem k tomu, že jednotlivá usnesení zastupitelstva obce byla projednávána a
schvalována postupně u každého bodu programu, nebylo nutné přijímat tato
usnesení znovu.
 Zastupitelé obce Doubice se shodli, že příští zasedání zastupitelstva obce proběhne
dne 21. 03. 2016 od 16:00 na obecním úřadě.
 Předsedající poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil 10. zasedání
zastupitelstva obce v 17:27.

Zápis byl vyhotoven dne 09. 02. 2016
Zapsal: Ing. Jan Drozd

……………………………………………

Ověřovatelé zápisu:
Filip Molčan

……………………………………………

Miloslav Čapek

……………………………………………

Ing. Jan Drozd, starosta obce

……………………………………………

Břetislav Jemelka, místostarosta obce

……………………………………………

