Obec Doubice

Zápis z 34. zasedání zastupitelstva obce Doubice
konaného dne 25. 06. 2018 od 16:00 hodin
Místo konání:

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

Termín konání:

25. 06. 2018 od 16:00 hod

Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny):
Ing. Jan Drozd, Břetislav Jemelka, Miloslav Čapek, Karel Rezek, Filip Molčan
(5 členů ZO = 71%)
Nepřítomni: Alena Jašíčková Jetýlková (omluvena), Andrea Rezková (omluvena)

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 5 zastupitelů a že je
usnášeníschopné.
 Předsedající navrhl zapisovatelem Ing. Jana Drozda (sebe) a ověřovateli zápisu pana
Miloslava Čapka a pana Filipa Molčana. 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 Miloslava Čapka a pana Filipa Molčana.
Výsledek hlasování: Pro: 5 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 vznesl
sám předsedající a navrhl doplnit do bodu 10 žádost o odkoupení části pozemku
2102 a do bodu 11 stanovení počtu zastupitelů.
 ZO hlasovalo o návrhu programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje následující upravený program zasedání
zastupitelstva:
3) kontrola plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce
4) hospodaření obce v květnu 2018
5) rozpočtová změna č.03/2018
6) Lužická nemocnice a poliklinika Rumburk
7) kompostéry - smluvní dokumentace zápůjčky obyvatelům, štěpkovač
8) varhany v doubickém kostele (oprava + veřejná sbírka)
9) Lípa republiky v Doubici (výročí 100 let republiky)
10) došlá pošta a podání občanů
- žádost o zřízení cesty na p.p.č. 2138 (ústní, opakovaná)
- žádost o koupi pozemků p.p.č. 183; 1422/1; 1422/2 v k.ú. Doubice
- žádost Junák – Český skaut (voda, lednice, odpady)
- žádost o příspěvek na koloběžkové závody
- žádost o zahrnutí pozemku do ÚP k umístění drobné stavby
- žádost o odkup části pozemku p.p.č.2102 v k.ú. Doubice
11) různé + diskuze
- stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2018 - 2022
- informace vodovod (přípojka nového odběrného místa, osazení vodoměru)
- nová úřední deska
- nový rozcestník u studánky
- nové prvky na dětském hřišti
- setkání s občany a chalupáři
- svodnice Máják
- trička Doubice
12) usnesení a závěr
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3) KONTROLA USNESENÍ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE:
 Předsedající přečetl přítomným všechna usnesení z 32. a 33. zasedání ZO a
konstatoval, která byla splněna a popsal s jakým výsledkem. Zůstává jedno dosud
nesplněné usnesení, a to podpis schválené změny č. 1 smlouvy o spolupráci při
zabezpečování požární ochrany, kdy k podpisu dojde až po schválení této navržené
změny č. 1 zastupitelstvem města Krásná Lípa.
4) HOSPODAŘENÍ OBCE V DUBNU 2018:
 Předsedající seznámil přítomné s hospodařením obce Doubice do 30. 05. 2018 dle
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu, dále seznámil přítomné se zůstatky finančních
prostředků na obecních účtech k 30. 05. 2018. Předložena byla i kompletní kniha
přijatých a vydaných faktur, ze které bylo patrné, za co v uplynulém měsíci obec
zaplatila a v jaké výši a dále co obec fakturovala (vodoměry, odpady, železný šrot).
 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
května 2018.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

5) ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č.3/2018:
 Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtové změny č.3/2018 a s jejím
obsahem a zdůvodněním. Rozpočtovou změnu sestavili starosta, místostarosta
společně s paní účetní. Přítomní zastupitelé neměli k návrhu žádné připomínky.
Následně bylo zastupiteli hlasováno o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje rozpočtovou změnu č.3/2018 v příjmech i výdajích o
25.000,- Kč dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno

6) LUŽICKÁ NEMOCNICE A POLIKLINIKA RUMBURK:
 Předsedající seznámil přítomné se situací kolem Lužické nemocnice a polikliniky. Pro
občany Šluknovského výběžku je zajišťována nemocniční lůžková péče v Lužické
nemocnici v Rumburku, která je akciovou společností ve vlastnictví města Rumburku.
V poslední době bylo možné zachytit v mediích informace o problémech, které
nemocnici provázejí. Její provoz je finančně velmi náročný a město Rumburk jej hradí
ze svého rozpočtu, respektive hradí ztrátu nemocnice, která za rok 2017 činila cca 30
mil. Kč. Tato ztráta plyne v poslední době hlavně z nedobrého nastavení úhradové
vyhlášky za lékařské výkony a z toho plynoucích nedostatečných plateb ze strany
zdravotních pojišťoven. Přibližně před třemi lety vstoupilo město Rumburk do jednání
s Krajským úřadem Ústeckého kraje s nabídkou, aby KÚ nemocnici odkoupil. Na
základě neshody týkajících se požadovaných podmínek bohužel nedošlo k dohodě a
jednání v této záležitosti byla ukončena. Město Rumburk vyhlásilo následně veřejnou
zakázku na vstup investora ze soukromého sektoru, do kterého se přihlásila jediná
firma (Penta), která posléze od zájmu nemocnici získat do svého vlastnictví ustoupila.
V současné době je situace ještě složitější, jak finanční, tak personální. Vedení města
Rumburku přehodnotilo celou situaci a mělo zájem obnovit jednání s KÚ ÚK s tím, že
ustoupilo od svých předchozích podmínek. Celou situaci velmi citlivě vnímají i
všechny starostky a starostové Šluknovského výběžku, protože si velmi dobře
uvědomují potřebu zachování akutní lůžkové interní a chirurgické péče pro všechny
obyvatele výběžku, jejichž počet činí cca 55 tisíc. V rámci Sdružení pro rozvoj
Šluknovska (SPRŠ) vstoupili aktivně starostky a starostové do jednání a oslovili
vedení KÚ ÚK se žádostí, aby bylo obnoveno jednání s městem Rumburk ve věci
zachování nemocnice v Rumburku a možného převodu nemocnice pod Krajskou
zdravotní a.s.
 Místostarosta Břetislav Jemelka referoval přítomným, že se dne 25. června 2018
zúčastnil společně s dalším starosty obcí šluknovského výběžku zasedání
Zastupitelstva ÚK, a kde s žádostí starostů všech obcí šluknovska vystoupili dva
kolegové starostové. Zastupitelstvo ÚK bohužel nedoporučilo Radě ÚK, aby zahájila
jednání s Rumburkem ve věci možného převodu nemocnice pod Krajskou zdravotní
a.s.. Jednání budou pokračovat se zdravotními pojišťovnami, ministerstvem
zdravotnictví a dalšími. Zajištění dostupné zdravotní péče je pro všechny obce
šluknovska prioritou.
 Starosta s místostarostou přislíbili věnovat se této problematice i nadále tak, aby
postup všech obcí na šluknovsku byl jednotný.

7) KOMPOSTÉRY - SMLUVNÍ DOKUMENTACE ZÁPŮJČKY OBYVATELŮM,
ŠTĚPKOVAČ:
 Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy o výpůjčce a darování, vztahující
se ke kompostérům. Následně se vedla diskuze o návrhu smluvní dokumentace, kde
předsedající vysvětloval její obsah, a kterou měli všichni zastupitelé k dispozici již při
svolání 34. Zasedání ZO tak, aby je mohli dopředu prostudovat. Po krátké diskuzi
bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje návrh smlouvy o výpůjčce a darování kompostérů
v předloženém znění a pověřuje starostu obce podpisem smluv s jednotlivými obyvateli
Doubice.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno

8) VARHANY V DOUBICKÉM KOSTELE (OPRAVA + VEŘEJNÁ SBÍRKA)
 Předsedající seznámil přítomné s e skutečností, že varhany v doubickém kostele
Nanebevzetí Panny Marie jsou opraveny a tato oprava byla ze strany církve a
zástupců obce Doubice převzata. Celkově oprava stála 220 tis. Kč. Veřejnou sbírkou
se vybralo celkem 202.846,23 Kč, přičemž 5.905,- Kč bylo použito na úhradu
nákladů se sbírkou spojených (honorář vystupujících na koncertech, jejich cestovné,
bankovní poplatky) a tedy ŘMK církvi bylo předáno 196.941,23 Kč. Obec Doubice
musí do 31. 07. 2018 provést vyúčtování veřejné sbírky a odevzdat jej na Krajský
úřad Ústeckého kraje.
 Dále předsedající informoval, že připravuje uspořádání děkovného varhanního
koncertu, kam budou osobně pozváni všichni dárci a samozřejmě i další veřejnost.
Koncert by měl proběhnout 29. 09. 2018 a na varhany zahraje iniciátor opravy pan V.
O.B., který své vystoupení přislíbil.
 Po krátké diskuzi bylo hlasováno o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí informace o ukončené veřejné sbírce na
varhany, provedené opravě a pověřuje starostu obce provedením vyúčtování veřejné sbírky
v termínu do 31. 07. 2018.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno

9) LÍPA REPUBLIKY V DOUBICI (VÝROČÍ 100 LET REPUBLIKY):
 Předsedající seznámil přítomné se záměrem vysadit u příležitosti výročí 100 let
republiky lípu před obecním úřadem a osadit k ní pamětní kámen. Dále seznámil s
cenovou nabídkou kameníka za vyrobení pamětního kamene a se vzhledem nápisu.
Zastupiteli bylo následně hlasováno o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje objednání pamětního kamene k Lípě republiky v ceně
10.000,- Kč a pověřuje starostu jeho objednáním.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

10) DOŠLÁ POŠTA A PODÁNÍ OBČANŮ:
 Předsedající seznámil přítomné s opakovanou ústně podanou žádostí paní V. M. o
úpravu části obecní cesty p.p.č. 2138 v k.ú. Doubice tak, aby mohla sloužit jako
příjezd k parcele žadatelky. Svou žádost zpřesnila tím, že díky prodeji sousedního
domu nemá umožněn příjezd ke garáži a úprava obecní cesty by ji garáž zpřístupnila.
Předsedající oznámil přítomný, že napojení obecní cesty na státní silnici bylo
orientačně zaměřeno a že na dotčeném místě měli společně s místostarostou jednání
se zástupcem firmy CETIN a z tohoto jednání vyplynulo, že zařízení CETINU nestojí
na obecní cestě a že naopak uprostřed obecní komunikace stojí skříň elektrické
přípojky žadatelky. Žadatelka byla informována a požádána o přemístění své
elektropřípojky. Po diskuzi bylo hlasováno o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice je připraveno dále jednat ve věci úpravy obecní komunikace
p.p.č.2138 v k.ú. Doubice za předpokladu, že paní M. přemístí přípojku elektřiny mimo tento
pozemek.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.


Předsedající opakovaně seznámil přítomné s žádostí manželů P. o koupi stavebního
pozemku od obce Doubice, ležícího v zastavitelné ploše B8 na parcelách p.p.č. 183;
1422/1; 1422/2. Dále byli přítomní seznámeni se skutečností, že záměr prodeje byl
na úřední desce řádně zveřejněn od 23. 05. 2018 do 18. 06. 2018 a že během této
doby se ozval ještě jeden zájemce, který od svého zájmu ustoupil po osobním
seznámení se s vlastním pozemkem a jeho stavem. Po diskuzi bylo hlasováno o
návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice opětovně projednalo žádost manželů P. o koupi obecních
pozemků p.p.č.183; 1422/1; 1422/2 v k.ú. Doubice a schvaluje prodej předmětných pozemků
za celkovou cenu 207.150,- Kč a pověřuje starostu obce přípravou a podpisem kupní
smlouvy v termínu do 31. 07. 2018.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.


Předsedající seznámil přítomné s žádostí střediska 21702 Povodeň zaspaného
spolku Junák – Český skaut o zabezpečení likvidace odpadu, zásobování tábora
pitnou vodou a uschováním lednice na obecním úřadě. V průběhu diskuze bylo
domluveno, že obec skautům vyjde vstříc tak, jako v loňském roce (tříděný odpad
zdarma, komunální odpad 50 Kč/ 1 pytel, voda dle odebraného množství 45 Kč/m3 a
uschování lednice s odběrem elektřiny zdarma). Následně bylo hlasováno o návrhu
usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo žádost střediska Junák – Český skaut, z.s. a
schvaluje poskytnutí zázemí skautskému táboru tak, jako v loňském roce.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.



Předsedající seznámil přítomné s žádosti Spolku přátel Doubice o příspěvek na
koloběžkové závody. Krátká diskuze vedla k návrhu usnesení, o kterém bylo
následně hlasováno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo žádost Spolku přátel Doubice a schvaluje poskytnutí
daru ve výši 2000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.


Předsedající dále seznámil přítomné s žádosti pana R.V. o zahrnutí části pozemku
599/3 v k.ú. Doubice do územního plánu obce Doubice k výstavbě zemědělského
přístřešku. Po diskuzi bylo navrženo usnesení, o kterém bylo následně hlasováno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo žádost pana R. V. a rozhodlo, že jeho žádost bude
zahrnuta do podkladů k plánované změně ÚP č.2.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.


Předsedající přečetl přítomným žádost paní E.A. o koupi části pozemku p.p.č.2102
v k.ú. Doubice, který je majetkem obce Doubice na základě s žádostí předloženého
návrhu geometrického plánu (v něm část označena jako 2102/2 o výměře 30 m 2). Po
diskuzi o návrhu rozdělení pozemku, jeho poloze, přístupnosti a současném využití,
bylo navrženo usnesení, o kterém bylo následně hlasováno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo žádost paní E. A. o koupi části pozemku p.p.č.2102
v k.ú. Doubice, s prodejem části tohoto pozemku označené v návrhu GP jako 2102/2
předběžně souhlasí a pověřuje starostu obce zveřejněním záměru prodeje v okamžiku, kdy
žadatelka předloží schválený geometrický plán, kde bude jasně oddělena část pozemku č.
2102/2 o výměře 30 m2 a v záměru bude uvedena předpokládaná cena 50 Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

11) RŮZNÉ + DISKUZE:
 Předsedající seznámil přítomné s povinností zastupitelstva obce stanovit počet členů
zastupitelstva obce Doubice v nastávajícím volebním období 2018- 2022 a navrhl,
aby počet členů zastupitelstva obce Doubice zůstal stejný jako dosud, tedy 7 členů.
Po krátké diskuzi bylo hlasováno o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice stanovilo počet členů zastupitelstva obce Doubice pro volební
období 2018 – 2022 na 7 členů.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno.


Předsedající seznámil přítomné s novinkami ve věci obecního vodovodu (nové
odběrné místo, rozbory pitné vody a o zveřejňování těchto informaci na webu obce).
Následně proběhla diskuze na téma budování nových vodovodních přípojek, jejich
investorovi a následném majiteli. Předsedající přislíbil zjistit orientační cenu za

vybudování nové přípojky, majetkové poměry vedení takto vzniklých přípojek po
cizích pozemcích před vodoměrnou šachtou.


Předsedající informoval přítomné o nové úřední desce, novém rozcestníku u
studánky, nových prvcích na dětském hřišti, o svolaném veřejném setkání zastupitelů
s občany a chalupáři Doubice.



Místostarosta obce Břetislav Jemelka informoval přítomné o objednaných roštech do
svodnic v silnici vedoucí na Máják a o jejich ceně a plánu instalace začátkem
prázdnin.



Předsedající informoval přítomné o možnosti zakoupit si tričko Doubice, které je již na
obecním úřadě k dispozici.

12) 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 dohodli na termínu příštího zasedání zastupitelstva
obce, který byl stanoven na 10. 09. 2018, pokaždé od 16:00 na obecním úřadě.
 Předsedající poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil 34. zasedání
zastupitelstva obce v 17:48.
Zápis byl vyhotoven dne 26. 06. 2018

Zapsal: Ing. Jan Drozd

……………………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Miloslav Čapek

……………………………………………

Filip Molčan

……………………………………………

Ing. Jan Drozd, starosta obce

……………………………………………

Břetislav Jemelka, místostarosta obce

……………………………………………

