Obec Doubice

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice
konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin
Místo konání:

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

Termín konání:

22. 06. 2015 od 16:00 hod

Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny):
Miloslav Čapek, Ing. Jan Drozd, Alena Jašíčková Jetýlková, Břetislav Jemelka, Filip Molčan,
Andrea Rezková, Karel Rezek (7 členů ZO = 100%)

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 plném počtu a že je
usnášeníschopné.
 Předsedající navrhl zapisovatelem Ing. Jana Drozda (sebe) a ověřovateli zápisu pana
Karla Rezka 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 Karla Rezka a pana Miloslava Čapka.
Výsledek hlasování: Pro: 7 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. Návrh na doplnění
programu nebyl podán. Předsedající nechal hlasovat o návrhu programu 3. zasedání
zastupitelstva obce.
 ZO hlasovalo o návrhu programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:
3) kontrola plnění usnesení
4) hospodaření obce do května 2015
5) oprava veřejného osvětlení a místní komunikace kolem kostela
6) veřejná zakázka malého rozsahu na opravu místní komunikace kolem kostela
7) povodňový plán obce Doubice, jmenování členů povodňové komise
8) návrh nové turistické stezky skrze obec „hřebenovka“
9) zpráva komise pro územní plán, stavby a životní prostředí (928/1)
10) došlá pošta a podání občanů
11) různé + diskuze
12) usnesení
13) závěr
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3) KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ:
 Předsedající přečetl přítomným všechna usnesení z 2. zasedání ZO a konstatoval,
která byla splněna a s jakým výsledkem.
 Termíny a průběh plnění jednotlivých usnesení vyjadřuje následující přehled:

usnesení číslo
ZO / Č / ROK

znění usnesení

Zastupitelstvo obce Doubice určuje
zapisovatelem Ing. Jana Drozda a
02 / 01 / 2015
ověřovateli zápisu paní Alenu Jašíčkovou
Jetýlkovou a pana Filipa Molčana
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje
02 / 02 / 2015
program zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje
02 / 03 / 2015 nový jednací řád zastupitelstva obce
Doubice

02 / 04 / 2015

02 / 05 / 2015

02 / 06 / 2015

02 / 07 / 2015

02 / 08 / 2015

Zastupitelstvo obce Doubice bez výhrad
schvaluje podle § 4, odst. 8, písmene w),
zákona číslo 563/1991 Sb., o účetnictví
v platném znění a § 84, odst. 2, písmene
b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích
v platném znění účetní závěrku obce
Doubice sestavenou ke dni 31. 12. 2014
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje
závěrečný účet obce Doubice za rok 2014
bez výhrad.
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje
inventuru za rok 2014 včetně likvidačního
protokolu č.1 a současně audit Ústeckého
kraje bez výhrad.
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje
rozpočet obce Doubice na rok 2015 ve
výši 2.627.000,- Kč na straně příjmů i
výdajů.
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje
střednědobý plán rozvoje obce Doubice
s tím, že je možné jej postupně
doplňovat o nové aktivity.

Výsledek hlasování
PRO / PROTI / ZDRŽEL SE

usnesení
schváleno
ANO / NE

zodpovědná
osoba

stanovený
termín

termín
splnění
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7/ 0/ 0

ANO

ZO
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7/ 0/ 0

ANO
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25.5.2015

25.5.2015

7/ 0/ 0

ANO

ZO

25.5.2015

25.5.2015

02 / 09 / 2015

02 / 10 / 2015

02 / 11 / 2015

02 / 12 / 2015

02 / 13 / 2015

02 / 14 / 2015

02 / 15 / 2015

Zastupitelstvo obce Doubice bere na
vědomí informaci o zpracování
povodňového plánu obce Doubice a
pověřuje starostu obce přípravou
jmenovacích dekretů pro členy
povodňové komise.
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje
pronájem rybníka na p.p.č.1278/1 a
p.p.č.1278/2 v k.ú. Doubice nájemci
Spolku přátel Doubice za roční nájem
8000,- Kč a to do 31. 12. 2019 a současně
pověřuje starostu obce podpisem
nájemní smlouvy dle předloženého
návrhu.
Zastupitelstvo obce Doubice bere na
vědomí informaci o opravě vedení
elektrické energie společností ČEZ a dále
informaci starosty obce o přípravě opravy
místní komunikace kolem kostela a
podané žádosti o dotaci.
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo
navrženou opravu veřejného osvětlení
podél místní komunikace kolem kostela a
schvaluje provedení této opravy
s celkovými náklady maximálně ve výši
141.000,- Kč, současně pověřuje
místostarostu obce zajištěním této
opravy.
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo
žádost Klubu českých turistů o příspěvek
na rekonstrukci vyhlídky na vrch
Spravedlnost a schvaluje příspěvek na
tuto rekonstrukci ve výši 3000,- Kč.
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo
žádost provozovatele klubu Fabrika pana
Jaroslava Navary o příspěvek na pořádání
akcí pro děti a schvaluje příspěvek ve výši
5000,- Kč s tím, že obec Doubice bude při
propagaci těchto akcí uváděna jako
spolupořadatel.
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo
žádost firmy AGROPOS SLUŽBY s.r.o. o
pacht pozemku p.p.č.502/2 v k.ú. Doubice
a pověřuje starostu obce zveřejněním
záměru pronájmu (pachtu) pozemku,
s tím, že předpokládaný pacht bude trvat
5 let a předpokládané pachtovné
uveřejněné v záměru bude činit 3000,Kč/ha/rok.

Zastupitelstvo obce Doubice projednalo
dvě žádosti týkající se změny územního
plánu obce Doubice na části p.p.č.1021/2
v k.ú. Doubice a pověřuje starostu obce
02 / 16 / 2015
vypracováním a odesláním odpovědi
žadatelům, ve které bude vysvětlena
nemožnost provedení této změny,
jelikož to nedovoluje stavební zákon.
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje
starostu obce vypovězením smlouvy na
02 / 17 / 2015
ostrahu se společností Henig Security s
dodržením smluvní výpovědní lhůty.
Zastupitelstvo obce Doubice určuje a
schvaluje zastupitele pověřené
spoluprací s úřadem územního plánování
02 / 18 / 2015
a to starostu obce Ing. Jana Drozda a
místostarostu obce pana Břetislava
Jemelku.
Zastupitelstvo obce Doubice zřizuje
„komisi pro územní plán, stavby a životní
prostředí“ a současně navrhuje do funkce
02 / 19 / 2015
předsedy pana Jana Lejska a jako členy
komise paní Danielu Reichovou a pana
Štěpána Jahodu.
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4) HOSPODAŘENÍ OBCE DO KVĚTNA 2015:
 Předsedající seznámil přítomné s hospodařením obce Doubice do května 2015 dle
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu, dále seznámil přítomné se zůstatky finančních
prostředků na obecních účtech k 31. 05. 2015. Obecní rozpočet je v příjmové části
naplněn z 35,58 % a výdajové části je plněn z 39,32%. Zastupitelé se shodli, že by
informace o hospodaření obce rádi dostávali v měsíčním intervalu.
 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.
05. 2015.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

5) OPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A MÍSTNÍ KOMUNIKACE KOLEM KOSTELA:
 Předsedající seznámil přítomné s průběhem plánovaných úprav vedení vysokého a
nízkého napětí v obci. V měsíci červnu dojde k zaměření a vytýčení vedení
výkopových prací a v měsících červenec a srpen by mělo dojít k provedení úprav.
Dokončení a kolaudace stavby je plánována na září 2015. V průběhu těchto prací
bude provedena i oprava veřejného osvětlení v dotčeném úseku, tedy od hotelu JEF
až ke křižovatce pod kostel.
 Místostarosta pan Břetislav Jemelka informoval přítomné o dosavadních pracích
provedených v rámci oprav veřejného osvětlení a současně o plánovaném doplnění
chybějící lampy v zatáčce u Sklenářů (mezi Doubickými chalupami a Starou
hospodou) tak, aby v tomto úseku byla zvýšená bezpečnost pohybu osob v době
snížené viditelnosti. Dále vysvětlil, že k opravě nefunkční lampy před Chloubovými
dojde současně s opravou veřejného osvětlení kolem kostela, tak aby obec nemusela
zbytečně investovat do nákupu nové lampy.
 Předsedající dále informoval, že po ukončení úprav vedení nízkého a vysokého
napětí společností ČEZ dojde k opravě povrchu místní komunikace, který bude
výkopovými pracemi narušen. Realizace prací je plánována na přelom září a října
2015.
 Zastupitelstvo obce hlasovalo o vzetí na vědomí předaných informací.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí informace o průběhu oprav veřejného osvětlení
a místní komunikace kolem kostela, včetně informací o průběhu stavby ČEZ.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

6) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA OPRAVU MÍSTNÍ KOMUNIKACE
KOLEM KOSTELA
 Předsedající seznámil přítomné s návrhem výzvy na podání nabídky na plnění
zakázky malého rozsahu (dále jen VZMR) na opravu místní komunikace kolem
kostela.
 Předsedající vyzval přítomné zastupitele ke vznesení případných výhrad k výzvě
VZMR. Žádné výhrady nebyly vzneseny.



Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce vypsáním VZMR tak, aby bylo možné na
příštím zasedání zastupitelstva obce provést otevírání obálek a hodnocení nabídek a
dále zastupitelstvo obce hlasovalo o schválení návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje starostu obce vyhlášením veřejné zakázky malého
rozsahu na opravu místní komunikace kolem kostela tak, aby bylo možné zakázku
vyhodnotit na příštím zasedání zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

7) POVODŇOVÝ PLÁN OBCE, JEMNOVÁNÍ POVODŇOVÉ KOMISE:
 Předsedající informoval přítomné s tím, že povodňový plán obce Doubice upravený
VOP Dolní Bousov dle návrhu obce dosud nebyl schválen ORP.
 Předsedající seznámil přítomné s připravenými jmenovacími dekrety pro povodňovou
komisi a s tím, že není možné provést jmenování nové povodňové komise, jelikož
jednotliví členové komise svým podpisem dekretu stvrzují, že se seznámili s novým
povodňovým plánem.
 Předsedající dále informoval, že obec má stále starou povodňovou komisi, která je
tvořena 4 současnými zastupiteli obce a tedy, že je obec na případné mimořádné
události připravena.
 Zastupitelstvo obce hlasovalo o vzetí na vědomí předaných informací.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí informace o povodňovém plánu obce Doubice
s tím, že ke jmenování nové povodňové komise dojde po jeho schválení.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

8) NÁVRH NOVÉ TURISTICKÉ STEZKY SKRZE OBEC „HŘEBENOVKA“:
 Předsedající seznámil přítomné se návrhem nové turistické trasy skrze obce a to
konkrétně propojku zelené turistické stezky se žlutou turistickou stezkou (od pana
Tomana kolem Stavomontu k hotelu JEF a odtud kolem kostela ke Staré Hospodě,
nebo alternativně přes biocentrum). Tato turistická trasa bude součástí dálkové trasy
zvané „hřebenovka“ vedoucí z Krkonoš až do Krušných hor.
 K tématu proběhla diskuze přítomných s tím, že nakonec nebude přesně definován
průběh trasy od hotelu JEF ke Staré Hospodě, nicméně že s touto novou turisticky
značenou trasou lze souhlasit.
 Zastupitelstvo obce hlasovalo o souhlasu s průběhem nové turistické trasy skrze
obec.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice souhlasí s průběhem
„hřebenovka“ skrze obec Doubice.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
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9) ZPRÁVA KOMISE PRO ÚZEMNÍ PLÁN, STAVBY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (928/1):
 Předsedající seznámil přítomné se zněním zprávy komise ke stavební činnosti na
p.p.č.928/1 v k.ú. Doubice s tím, že zpráva má podobu návrhu na odpověď obce
žadateli o vyjádření obce k připravovanému záměru výstavby rodinného domu.
Předsedající dále seznámil přítomné s tím, že žadateli odpověděl ve smyslu
předloženého návrhu, jen pouze s jednou změnou a to tou, že obec nedovolila
překop místní komunikace, ale pouze její podvrt či protlak pod jejím povrchem.
 Předsedající poděkoval komisi za splnění úkolu a jmenovitě pak paní D.Reichové.
 Zastupitelstvo obce hlasovalo o vzetí na vědomí zprávy komise.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí zprávu komise pro územní plán, stavby a
životní prostředí a s jejím zněním souhlasí.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

10) DOŠLÁ POŠTA A PODÁNÍ OBČANŮ:
 Předsedající seznámil přítomné s dopisem pana J. P. a s jeho žádosti o koupi
pozemku p.p.č.879/5 v k.ú. Doubice, který je v majetku obce Doubice. Dále přítomné
seznámil s tím, že předmětný pozemek je předmětem návrhu změny č. 2 územního
plánu obce Doubice a to konkrétně jeho převod na stavební pozemek (zastavitelné
území).
 K žádosti pana Pospíšila proběhla diskuze, ze které v závěru vyplynulo, že obec
v současné době nemá zájem pozemek prodávat, nicméně že v případě, že se
v budoucnosti k prodeji tohoto pozemku obec rozhodne, bude o tomto záměru obce
pan J. P. informován.
 Zastupitelstvo obce o žádosti pana J.P. rozhodlo a přijalo usnesení hlasováním.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice rozhoduje o žádosti pana J. P. tak, že pozemek p.p.č.879/5
v k.ú. Doubice v současné době prodávat nebude a pověřuje starostu obce odpovědí
žadateli.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

11) RŮZNÉ + DISKUZE:
 Předsedající seznámil přítomné se situací kolem obecního vodovodu a s výsledkem
šetření dokladů archivovaných na obecním úřadě, které provedli společně s
místostarostou. Byly předány informace o ceně rekonstrukce vodovou v roce 2003 a
2004, o sepsané smlouvě o smlouvě budoucí kupní se společností SČVAK a o
zaplacené kupní ceně a následně i o tom, že dokumenty uložené na obecním úřadě
pravděpodobně nejsou kompletní. Následně k vodovodu proběhla diskuze, ze které
v závěru vyplynul požadavek na uložení úkolu komisi pro územní plán, stavby a
životní prostředí.
 Předsedající uložil komisi úkol, aby prostudovala dokumenty týkající se vodovodu
v Doubici, které jsou na úřadě k dispozici a předala zastupitelům výsledky. Bylo
rozhodnuto, že po ukončení zasedání zastupitelstva obce bude přítomným členům
komise (p.Reichová, p.Lejsek) předána dokumentace k vodovodu (3 šanony). Dále
předsedající pověřil místostarostu obce pana Břetislava Jemelku, aby kontaktoval
bývalou účetní obce paní Š. a pokusil se zjistit více informací o vodovodu.



Zastupitelstvo obce hlasovalo o vzetí na vědomí předaných informací a schválení
uložení úkolu komisi pro územní plán, stavby a životní prostředí.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí informace o vodovodu a schvaluje uložení
úkolu komisi pro územní plán, stavby a životní prostředí s tím, že se společností SČVAK
bude vždy a jedině jednat zástupce obce.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.







Předsedající dále seznámil přítomné s množstvím vytříděného odpadu v roce 2014
všemi obyvateli obce Doubice. Obec v roce 2014 vytřídila celkem 12,33 tun odpadu,
za což obdržela obec finanční prostředky ve výši cca 38 tis. Kč. Dále přítomné
informoval o tom, že dne 25. 06. 2015 bude reprezentovat obec na předávání cen
Skleněná popelnice v Ústí nad Labem.
Předsedající dále informoval přítomné, že v uplynulém měsíci byl společně
s místostarostou popřát několika občanům Doubice k významnému životnímu jubileu,
přičemž byly předány dary za obec Doubice.
Předsedající informoval přítomné o záměru vybudovat navigační systém v obci a při
té příležitosti předložil k prohlédnutí přítomným architektonickou studii pana H.
(panoramatický plán). Po krátké diskuzi vyplynulo, že studii je možné vrátit panu H. a
zastupitelé pověřili starostu doplněním střednědobého plánu rozvoje obce o
navigační systém.
Zastupitelstvo obce hlasovalo o pověření starosty doplněním střednědobého plánu
rozvoje obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje starostu obce doplněním střednědobého plánu rozvoje
obce o navigační systém.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.






Předsedající prodiskutoval s přítomnými program připravovaného setkání zastupitelů
s občany a rekreanty Doubice, které se uskuteční dne 04. 07. 2015 na Fabrice a
společně se dohodli na tom, kdo kterou část programu přednese. (Andrea Rezková
představí vznikající doubický časopis, Filip Molčan přednese záměr nových webových
stránek obce, Břetislav Jemelka zajistí účast Policie ČR, představí opravy veřejného
osvětlení a zimní údržbu cest, vše ostatní představí starosta Jan Drozd).
Předsedající dále oznámil přítomným, že záměr obce pronajmout (propachtovat)
zemědělský pozemek p.p.č.502/2 v k.ú. Doubice (trvalý travní porost) byl na úřední
desce uveřejněn v zákonem určené lhůtě minimálně 15 dní, konkrétně od 27. 05.
2015 do 15. 06. 2015. Po krátké diskuzi bylo rozhodnuto, že pozemek bude
propachtován jedinému žadateli firmě AGROPOS SLUŽBY s.r.o. za účelem
zemědělské výroby a to za cenu 3000,-Kč/ha.
O zemědělském pachtu zastupitelstvo obce hlasovalo

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje pacht zemědělského pozemku p.p.č.502/2 v k.ú.
Doubice o výměře 2670 m2 firmě AGROPOS SLUŽBY s.r.o. za účelem zemědělské výroby a
pověřuje starostu obce přípravou a podpisem pachtovní smlouvy při dodržení podmínek
uvedených v uveřejněném záměru.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.





Předsedající seznámil přítomné s tím, že je třeba reprezentovat obec Doubice na
předávání cen cyklistického závodu Tour de Feminin, které proběhne dne 12. 07.
2015 v Krásné Lípě a navrhl pověřit touto reprezentací místostarostu obce pana
Břetislava Jemelku. Dále představil ceny, které budou předány vítězce vrchařské
prémie Vápenka.
Zastupitelstvo obce o návrhu hlasovalo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje místostarostu obce pana Břetislava Jemelku
reprezentací obce Doubice na předávání cen cyklistického závodu Tour de Feminin dne 12.
07. 2015 v Krásné Lípě.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.




Předsedající seznámil přítomné s tím, že dle usnesení zastupitelstva obce vypověděl
smlouvu na ostrahu objektu obce společností Henig Security, přičemž výpovědní
lhůta skončí dne 30. 09. 2015 a současně navrhl provést poptávkové řízení na
dodavatele těchto služeb tak, aby bylo dosaženo očekávaného zlevnění nákladů
s tím spojených a to od 01. 10. 2015.
Zastupitelstvo obce o návrhu hlasovalo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje starostu obce provedením poptávkového řízení na
dodavatele služeb elektronické ostrahy objektu obce.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno.








Předsedající seznámil přítomné s proběhnuvším jednáním o pracovnících VPP na
Úřadu práce v Rumburku a představil záměr obce jak dál tyto pracovníky využívat.
Místostarosta obce pan Břetislav Jemelka seznámil přítomné s výsledky jednání
s Lesy ČR ohledně pokácení nebezpečné břízy u kostela. Lesy ČR o pokácení
požádají obecní úřad a bude-li vydáno kladné rozhodnutí, dají posléze možnost
zpracovat tento strom v samovýrobě.
Předsedající informoval přítomné o proběhnuvším jednání DSO Tolštejn a o jednání,
které na OÚ Doubice proběhne dne 23. 06. 2015. Předány byly zejména informace o
situaci v odpadovém hospodářství regionu.
Předsedající informoval o skutečnosti, že byl objednán audit hospodaření obce u
Ústeckého kraje, což je pro obec finančně nejvýhodnější (zdarma) a dále požádal
zastupitele, aby jej pověřili zpracováním rozpočtového výhledu obce na roky 2016 –
2020, respektive revizí a případnou úpravou existujícího rozpočtového výhledu.
Zastupitelstvo obce o návrhu předsedajícího pověřit starostu sestavením
rozpočtového výhledu obce hlasovalo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje starostu obce sestavením rozpočtového výhledu obce
Doubice na roky 2016 - 2020.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno.


Předsedající seznámil přítomné s průběhem opravy vyhlídky na vrchu Spravedlnost,
prováděné Klubem českých turistů Krásná Lípa, na kterou obec finančně přispěla.
Předloženou fotodokumentaci se předsedající zavázal přeposlat Andree Rezkové pro
účely jejího zveřejnění v připravovaném doubickém časopisu.





Předsedající informoval přítomné o dopravní nehodě, v důsledku které došlo ke
zničení vývěsní tabule úřední desky před obecním úřadem a o tom, že probíhají
jednání s pojišťovnou původce škody o náhradě škody z pojistky (povinné ručení).
Dále navrhl uskutečnit poptávkové řízení na výrobu a instalaci nové dřevěné vývěsní
tabule úřední desky před obecním úřadem.
Zastupitelstvo obce o návrhu hlasovalo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje starostu obce provedením poptávkového řízení na
výrobu a instalaci nové dřevěné úřední desky v termínu do 10. 07. 2015.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 16 bylo schváleno.





Předsedající předal přítomným informace o opravě propustku pod státní silnicí
v lokalitě pod kostelem.
Předsedající informoval přítomné, že Rada Ústeckého kraje navrhla zastupitelstvu
Ústeckého kraje schválit dotaci z Fondu Ústeckého kraje na opravu místní
komunikace kolem kostela ve výši 100 tis. Kč, o kterou obec požádala.
Zastupitelem Miloslavem Čapkem byl přítomným zastupitelům představen vyřazovací
protokol č. 2 na vyřazený nefunkční majetek obce. Předsedající navrhl o vyřazení
majetku a schválení protokolu hlasovat.
Zastupitelstvo obce o návrhu hlasovalo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje vyřazení majetku obce dle vyřazovacího protokolu
č.2.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 17 bylo schváleno.




Přítomný host pan S. F. požádal, zda by mohla komise pro územní plán, stavby a
životní prostředí prověřit zdroj zápachu v jeho rodinném domě, který patrně souvisí
s vedením odpadního potrubí od hotelu JEF a objektu pana M.. Po krátké diskuzi bylo
rozhodnuto, že komise se tímto problémem zabývat nebude a zastupitelstvo navrhlo,
že prověření stavu věci provede starosta obce.
Zastupitelstvo obce o návrhu hlasovalo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje starostu obce prověřením stavu ČOV u objektu hotelu
JEF a objektu pana M. a celkového stavu věci okolo zdroje zápachu.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 18 bylo schváleno.





Zastupitel Filip Molčan informoval přítomné o probíhajících prácích na nových
webových stránkách obce Doubice a o tom, že připraví prezentaci na setkání
s občany a rekreanty dne 04. 07. 2015.
Zastupitelka Andrea Rezková informovala o probíhajících pracích na novém
doubickém časopisu a o tom, že konkrétnější informace včetně vzhledu časopisu
budou představeny rovněž na setkání s občany a rekreanty dne 04. 07. 2015.
Předsedající informoval přítomné o žádosti prodejce jablek, aby jeho záměr prodávat
jablka v obci byl vyhlášen obecním rozhlasem. Zastupitelé souhlasili s tím, že toto
sdělení bude obecním rozhlasem vyhlášeno.
Zastupitel Miloslav Čapek upozornil na nutnost opravy požeráku. Místostarosta obce
pan Břetislav Jemelka přislíbil zabývat se tímto problémem a případnou opravu
zajistit.

12) USNESENÍ:
 Vzhledem k tomu, že jednotlivá usnesení zastupitelstva obce byla projednávána a
schvalována postupně u každého bodu programu, nebylo nutné přijímat tato
usnesení znovu.

13) ZÁVĚR:
 Zastupitelé obce Doubice se shodli, že příští zasedání zastupitelstva obce proběhne
dne 27. 07. 2015 od 16:00 na obecním úřadě.
 Předsedající poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil 3. zasedání
zastupitelstva obce v 17:41.

Zápis byl vyhotoven dne 23. 06. 2015

Zapsal: Ing. Jan Drozd

……………………………………………

Ověřovatelé zápisu:
Karel Rezek

……………………………………………

Miloslava Čapek

……………………………………………

Ing. Jan Drozd, starosta obce

……………………………………

Břetislav Jemelka, místostarosta obce

……………………………………

