Obec Doubice

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Doubice
konaného dne 04. 03. 2019 od 16:00 hodin
Místo konání:

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

Termín konání:

04. 03. 2019 od 16:00 hod

Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny):
Ing. Jan Drozd, Břetislav Jemelka, Miloslav Čapek, Jana Fuksová, Jaroslav Navara, Ing.
Pavel Nečásek
(6 členů ZO = 86%)
Nepřítomni: Filip Molčan - omluven

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
Jaroslava Navaru 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 Jaroslava Navaru a pana Miloslava Čapka.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 1 (Navara)
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 vznesen
nebyl.
• ZO hlasovalo o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:

3) představení návrhu klidových území Národního parku České Švýcarsko (zástupci
NP)
4) kontrola plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce
5) hospodaření obce do ledna 2019
6) zpráva kontrolního výboru z provedené kontroly plnění usnesení
7) střednědobý plán rozvoje obce Doubice
8) inventura obecního majetku
9) projekt rozšíření infrastruktury obce
10) projektová dokumentace na rekonstrukci obecního vodovodu
11) akce pro důchodce obce Doubice (zájezdy, setkání, atp.)
12) odpadní vody v obci (ČOV, septiky, jímky + dotace)
13) opravy doubického vodovodu – smlouva Horák s.r.o.
14) kotlíková dotace – informace + plán případného zajištění pro obyvatele
15) zřízení termínovaného vkladu – zhodnocení finančních prostředků obce
16) došlá pošta a podání občanů
- žádost o koupi části pozemku 2104/1 v k.ú. Doubice
- oznámení o přezkumu hospodaření obce Doubice krajským úřadem
17) různé + diskuze
- MAS Český Sever – valná hromada
- oprava hasičárny (věž + okna)
- setkání zastupitelů a občany a chalupáři (jaro 2019)
- ohňostroje v obci (plakát, osvěta)
- doubický vodovod informace
- krizové situace – preventivní opatření (t-mobile)
18) usnesení a závěr
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3) PŘEDSTAVENÍ NÁVRHU KLIDOVÝCH ÚZEMÍ NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ
ŠVÝCARSKO:
• Předsedající předal slovo přítomným hostům ze Správy NP České Švýcarsko,
konkrétně Ing. Pavlu Bendovi, řediteli Správy NP a Ing. Janě Holešinské, vedoucí
oddělení ochrany přírody.
• Ing. Benda uvedl důvody vyhlašování klidových území v NP, která mají zajistit
nerušený vývoj a ochranu ekosystémů nebo jejich jednotlivých složek, které jsou
citlivé na nadměrnou návštěvnost a rušivé vlivy s ní spojené. Dále poděkoval za
možnost prezentace přímo na zasedání zastupitelstva obce Doubice.
• Ing. Holešinská popsala vývoj zonace na území NPČŠ a podrobně se zaměřila na
poslední stav, který byl nastolen novelou zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny. Dále podrobně představila návrh klidových území jednak na mapových
podkladech a jednak ústně vysvětlila veškeré důvody a souvislosti. Původní I. zóna
NP zaujímala 21% území NPČŠ a navrhované klidové území, které ji nahradí má
v návrhu rozlohu pouze 15,6% území národního parku. Klidová území jsou navržena
v oblasti státní hranice a v soutěskách Kamenice. V klidových územích zůstane
zachována síť stávajících turistických stezek, které budou přístupné všem
návštěvníkům NP. Výklad byl doplněn výtisky map a informačním dokumentem, který
zůstal zastupitelům k dispozici.
• Pan M. F. se dotázal, zda budou turistické stezky přístupné celoročně. J.Holešinská
odpověděla, že ano, tedy že běžné turistické cesty budou přístupné celoročně a
časové omezení je plánováno pouze u stezek zpřístupňující horolezecké objekty,
které není možné celoročně používat k horolezectví.

•
•
•

Ing. Nečásek se dotázal, jaké bude značení klidových území v terénu. J.Holešinská
odpověděla, že značení bude stejné jako u bývalé první zóny, tedy červené pruhy na
stromech a textové cedule.
J.Drozd přečetl písemné vyjádření Filipa Molčana, který byl nepřítomen a ze zasedání
zastupitelstva obce byl omluven. Citace: „návrh klidových území, je za mě ok, být na
mě, tak čím větší budou, tím líp :-)“.
J.Drozd následně přečetl návrh usnesení a zastupitelstvo obce hlasovalo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje předložený návrh klidových území NP České
Švýcarsko a pověřuje Filipa Molčana, aby na zasedání Rady NP hlasoval pro schválení
tohoto návrhu.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 2 (Drozd, Jemelka)
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4) KONTROLA USNESENÍ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE:
• Předsedající přečetl přítomným všechna usnesení z 3. a 4. zasedání nového ZO a
konstatoval, která byla splněna a popsal s jakým výsledkem.

5) HOSPODAŘENÍ OBCE DO LEDNA 2019:
• Předsedající seznámil přítomné s hospodařením obce Doubice do 31. 01. 2019 a
dále do 28. 02. 2019 dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu, dále seznámil
přítomné se zůstatky finančních prostředků na obecních účtech k 28. 02. 2019.
Předložena byla i kompletní kniha přijatých faktur, ze které bylo patrné, za co
v uplynulých měsících obec zaplatila a v jaké výši a dále co obec fakturovala. Jelikož
výstupy z účetnictví za únor 2019 byly zpracovány, až v den zasedání zastupitelstva,
přislíbil předsedající jejich dodatečné rozeslání všem zastupitelům tak, aby je měli
k dispozici v elektronické 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 v lednu
a únoru 2019
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

6) ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU Z PROVEDENÉ KONTROLY PLNĚNÍ USNESENÍ:
• Předsedající konstatoval, že kontrolní výbor provedl kontrolu dne 11. 02. 2019 a
předal slovo Janě Fuksové.
• Paní Jana Fuksová, předsedkyně kontrolního výboru přečetla přítomným zápis
z provedené kontroly plnění usnesení provedené kontrolním výborem a seznámila je
s výsledky kontroly. V době provedení kontroly zůstala nesplněna 3 usnesení, avšak
v době zasedání ZO byla už i tato usnesení splněna. Následně bylo zastupiteli
hlasováno o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí zápis kontrolního výboru z provedené kontroly
plnění usnesení zastupitelstva obce Doubice.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
•

Předsedající dále na podnět Jany Fuksové představil přítomným nutnost revokace
usnesení o pořízení brány k úložišti odpadů u obecního úřadu, neboť díky nátěru byla
překročena celková pořizovací cena o necelých 1000 Kč a navrhl znění usnesení.
Následně bylo zastupiteli hlasováno o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice revokuje usnesení č. 15 z ustavující zasedání ZO Doubice
s tím, že nově schvaluje celkovou cenu za pořízení brány k úložišti odpadu, která
nepřesáhne 38 tis. Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno

7) STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE OBCE DOUBICE:
• Předsedající seznámil přítomné s doplněným návrhem dokumentu „střednědobý plán
rozvoje obce Doubice“, který byl doplněn o akci týkající se budování sdružených
ČOV.
• Z následné diskuze vyplynulo, že takto doplněný dokument „střednědobý plán rozvoje
obce Doubice“ v tuto chvíli nepotřebuje žádných změn a že není nutné jej schvalovat,
tedy že bude pouze vzat na vědomí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí doplněný dokument „střednědobý plán rozvoje
obce Doubice“.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno

8) INVENTURA OBECNÍHO MAJETKU:
• Předsedající předal slovo předsedkyni inventarizační komise paní Janě Fuksové.
• Předsedkyně inventarizační komise Jana Fuksová seznámila přítomné s tím, že
fyzická inventura proběhla dne 23. 01. 2019 a rovněž s jejími výsledky, tedy že
inventurou nebyly zjištěny žádné nedostatky. Současně představila návrh
inventarizační komise na vyřazení vysloužilého majetku obce z evidence.
• Po krátké diskuzi bylo hlasováno o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí výsledky provedené fyzické inventury majetku
obce Doubice a schvaluje návrh inventarizační komise na vyřazení majetku obce dle
předloženého seznamu.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno

9) PROJEKT ROZŠÍŘENÍ INFRASTRUKTURY OBCE:
• Předsedající představil projekt rozšíření obecní infrastruktury, který zpracovali
společně s místostarostou Břetislavem Jemelkou.
• V diskuzi k dokumentu byly navrženy následující úpravy:
- lavičky vyměnit za jiný typ (standardní zhotovení lavičky v kombinaci kov a dřevo
s opěradlem a vyšším sedákem)
- doplnit lávku v chatičkách
- doplnit úpravu obecní komunikace kolem Hubertusu směrem do biocentra
- vyčlenit zhotovení infotabule u kostela a tuto realizovat zvlášť mimo projekt, tedy
dříve, než bude schválena dotace na realizaci projektu.
• Předsedající přislíbil v tomto směru projekt upravit tak, aby byl připraven k podání
žádosti o dotaci.

10) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA REKONSTRUKCI OBECNÍHO VODOVODU:
• Předsedající
sdělil
přítomným,
že
kontaktoval
dosud
3
projektanty
vodohospodářských děl, se kterými chce konzultovat představu obce o rekonstrukci
obecního vodovodu (zkapacitnění vodojemů a rekonstrukce litinových zásobovacích
řádů, rozdělení opravy na etapy, atp.) a s tím, že první pozvaný projektant na
schůzku bohužel zapomněl. Další schůzky s projektanty jsou naplánovány na tyto
termíny a zájemci z řad zastupitelů jsou na tato jednání samozřejmě zváni:
pátek 08. 03. 2019 ve 12:30 na OÚ (projektant P.)
pondělí 11. 03. 2019 ve 08:00 na OÚ (projektant R.)
pátek 11. 03. 2019 ve 14:00 na OÚ (projektant Pa.)
• Předsedající poděkoval M. F. za sehnání kontaktů

11) AKCE PRO DŮCHODCE OBCE DOUBICE (ZÁJEZDY, SETKÁNÍ, ATP.):
• Předsedající předal slovo paní Janě Fuksové, která navrhla, že by obec pro
důchodce pořádal ročně cca 4 akce v podobě zájezdů (Zahrada Čech, výlety na
zámky apod.). Předsedající doplnil, že by rád pořádal pro obyvatele i tematické
přednášky něco na způsob „univerzity třetího věku“.
• Zastupiteli byl návrh přijat a byl vznesen požadavek, aby tento záměr byl zveřejněn a
projednán na setkání zastupitelů s občany a chalupáři tak, aby bylo možno ověřit
zájem o tyto akce mezi obyvateli. Předsedající přislíbil tuto záležitost projednat.
• Předsedající dále informoval o připravovaném zájezdu na Zahradu Čech, který se
uskuteční dne 11. 04. 2019.

12) ODPADNÍ VODY V OBCI (ČOV, SEPTIKY, JÍMKY + DOTACE):
• Předsedající zahájil diskuzi na téma odpadních vod v obci Doubice a z této diskuze
vyplynuly následující závěry:
- starosta bude informovat obyvatele prostřednictvím newsletteru o možnosti
vybudovat z dotace sdružené ČOV k více objektům (3 – 10 domů)
- stejná možnost bude prezentována na setkání zastupitelů s občany a
chalupáři
- po těchto dvou osvětových akcích budou vypraveny oficiální dopisy obce, ve
kterých bude obec po obyvatelích požadovat doklad o provedení vývozu
jímky, datum posledního vývozu, majitele ČOV bude žádat o výsledky
prováděných rozborů, současně budou v tomto dopise kontakty na
poskytovatele služeb v oblasti likvidace odpadních vod (fekální vozy).

13) OPRAVY DOUBICKÉHO VODOVODU – SMLOUVA HORÁK S.R.O.:
• Předsedající seznámil přítomné s cenovou nabídkou firmy Horák s.r.o. na provádění
oprav doubického vodovodu a dále se skutečností, že žádal i o konkurenční nabídky,
avšak další oslovené firmy nabídku nepředložili. Dále byla zhodnocena s firmou
Horák v roce 2018 a bylo konstatováno, že služby byly poskytovány bezvadně a
vzhledem k tomu, že ceny prací zůstaly v cenové nabídce fy Horák s.r.o. stejné jako
v roce 2018, pověří zastupitelstvo obce Doubice starostu obce podpisem dodatku ke
smlouvě s firmou Horák s.r.o. čímž budou zasmluvněny opravy i v roce 2019.
• Zastupitelstvo obce následně hlasovalo o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje návrh dodatku č. 1 ke smlouvě s firmou Horák s.r.o. o
zajištění oprav doubického vodovodu s tím, že dodatek bude uzavřen na rok 2019 a pověřuje
starostu jeho podpisem.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

14) KOTLÍKOVÁ DOTACE – INFORMACE + PLÁN PŘÍPADNÉHO ZAJIŠTĚNÍ PRO
OBYVATELE:
• Předsedající předal slovo místostarostovi Břetislavu Jemelkovi, který seznámil
přítomné s podmínkami kotlíkové dotace a kotlíkové půjčky. Finanční podpora na
výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech (zkolaudovaných k trvalému
bydlení) bude poskytována prostřednictvím projektu Ústeckého kraje, který bude
příjemcem podpory z Operačního programu Životní prostředí 2014 –2020 (OPŽP) (=
projekt kraje). V gesci kraje je finanční prostředky dále přidělovat konečným
uživatelům – fyzickým osobám za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní
prostředí na území kraje (= dílčí projekt). Podpora konečným uživatelům -fyzickým
osobám bude poskytována pouze na zdroje tepla specifikované ve schváleném textu
programového dokumentu OPŽP, tj. na zdroje, které splňují požadavky směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ekodesign) a jejich prováděcích
předpisů, přičemž je současně vyžadováno plnění i těch požadavků, které jsou v
příslušných nařízeních stanoveny s účinností až od určitého budoucího data.
Předmětem podpory přidělované konečným uživatelům - fyzickým osobám bude
výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za:
- tepelné čerpadlo,
- kotel pouze na biomasu,
- plynový kondenzační kotel.
• Fyzickým osobám bude rovněž pro tyto účely poskytována bezúročná půjčka a to
prostřednictvím obce, kde se nemovitost nachází.
• Obec musí provést základní průzkum k ověření zájmu občanů o kotlíkovou dotaci a
kotlíkovou půjčku.
• Zastupitelstvo obce následně po diskuzi k tomuto tématu hlasovalo o návrhu
usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje, že obec Doubice se v případě zájmu trvale žijících
obyvatel o kotlíkovou dotaci přihlásí do okruhu obcí, které budou poskytovat bezúročné
kotlíkové půjčky financované ze SFŽP a pověřuje místostarostu obce provedením průzkumu
a oslovením kotlíkového specialisty.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

15) ZŘÍZENÍ TERMÍNOVANÉHO VKLADU – ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
OBCE:
• Předsedající navrhl přítomným, že obec by měla své finanční prostředky uložené
v bance zhodnotit s využitím některých bankovních produktů s vyšším úročením.
Z diskuze následně vyplynulo, že Ing. Pavel Nečásek zjistí, zda obec takovéto
zhodnocení smí provádět a jaké produkty by bylo možné k vyššímu zhodnocení
využít.

16) DOŠLÁ POŠTA A PODÁNÍ OBČANŮ:
• Předsedající seznámil přítomné s žádostí manželů P. o koupi části pozemku
p.p.č.2104/1 v k.ú. Doubice. Po seznámení se s geodetickou situací a po diskuzi byla
hlasováno o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo žádost manželů P. o koupi části pozemku
p.p.č.2104/1 v k.ú. Doubice o výměře 140 m2 a s prodejem předběžně souhlasí a pověřuje
starostu obce zveřejněním záměru prodeje části pozemku geometrickým plánem označené
jako 2104/3 za cenu 50 Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
•

Předsedající dále informoval, že dne 04. 04. 2019 proběhne na obci přezkum
hospodaření obce Doubice v roce 2018 prováděný Ústeckým krajem.

17) RŮZNÉ + DISKUZE:
•

Předsedající informoval, že zplnomocnil místostarostu Břetislava Jemelku účastnit se
valné hromady MAS Český Sever, z.s., která proběhne dne 05. 03. 2019.

•

Předsedající informoval o dle jeho názoru velmi špatném stavu věže hasičské
zbrojnice Doubice a z následné diskuze vyplynulo, že starosta požádá o posouzení
statika pana J.R..

•

Předsedající představil návrh programu setkání zastupitelů s občany a chalupáři,
které se uskuteční dne 20. 04. 2019.

•

Následně byla diskutována plánovaná osvětová akce k omezení ohňostrojů v obci.
Kampaň „V DOUBICI SE NESTŘÍLÍ“ bude zahájena v létě a pro tyto účely budou
připraveny plakáty a o pomoc s jejich grafikou bude požádán Filip Molčan a M. H.
http://www.webkamery.cz/webkamery/db-ou/webcam.jpg.

•

Předsedající následně seznámil přítomné s provozem doubického vodovodu
v uplynulém období a se skutečností, že ve dvou chalupách došlo k silným únikům
vody v důsledku poruchy vnitřních rozvodů. V jednom objektu byla spotřeba díky
poruše 450 m3 a v druhém 905 m3. Místostarosta obce následně seznámil přítomné
s žádostí pana J. N. o zohlednění úniku vody ve vyúčtování vodného za rok 2019. Po
rozsáhlé diskuzi bylo rozhodnuto, že spotřeba vody vinou nezabezpečení objektů na

zimu bude majitelům účtována v plném rozsahu. Zastupitelé hlasovali o návrhu
usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo žádost pana J.N. ve věci zohlednění úniku vody ve
vyúčtování za rok 2019 a jeho žádost zamítá.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
•

Přítomní zastupitelé byly předsedajícím seznámení s průběhem jednání s firmou TMobile ve věci zajištění dieselagregátu ke kostelu v dobách výpadku elektřiny tak,
aby byl zajištěn signál. Pokud by tato jednání selhala, bylo starostovi doporučeno,
aby jednal alespoň o posílení záložních zdrojů v kostele.

•

Zastupitelstvo obce Doubice bylo seznámeno se složením povodňové komise a
shledalo, že není třeba tuto komisi měnit a znovu jmenovat.

•

Zastupitelstvo obce Doubice se opětovně zabývalo žádostí pana N. o koupi pozemku
p.p.č.2102/1 a po sdělení výsledků jednání starosty a místostarosty s okolními
vlastníky pozemku dospělo k návrhu usnesení, o kterém následně hlasovalo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice opětovně projednalo žádost pana N. o koupi pozemku 2102/1 a
pověřuje starostu obce dalším jednáním s žadatelem s tím, že obec je ochotna prodat jen
část tohoto pozemku, která bezprostředně navazuje na p.p.č. 1/1 v k.ú. Doubice a za
předpokladu, že geometrický plán rozdělení pozemku zaplatí žadatel.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
•

Předsedající vyvolal diskuzi o akcích pro děti, které tradičně probíhaly na Fabrice, a
v následné diskuzi přislíbili společně s Jaroslavem Navarou, že tuto věc projednají
s novými provozovateli Fabriky.

•

Zastupitelstvo obce Doubice projednalo nabídku pana A. V. na uspořádání
varhanního koncertu v doubickém kostele v rámci Českého varhanního festivalu 2019
za cenu 15.000,- Kč a tuto spolupráci odmítlo.

•

Zastupitelstvo obce Doubice se shodlo, že v rámci projektu „adopce hrobů“ bude dne
04. 05. 2019 od 13:00 uspořádána brigáda k jarnímu úklidu hřbitova a adoptovaných
hrobů.

•

Předsedající seznámil přítomné s projektem o.p.s. České Švýcarsko na zpracování
„Studie potřeb obcí regionu národního parku České Švýcarsko v oblasti ochrany
životního prostředí“ a s tím, že v rámci zpracování této studie budou probíhat řízené
rozhovory na téma, kde obce vnímají svou potřebu rozvoje a dotační podpory.
Zastupitelům slíbil, že jim termín konání tohoto rozhovoru oznámí tak, aby se jej mohli
zúčastnit.

•

Předsedající informoval přítomné o tom, že zpracoval a zveřejnil výroční zprávu o
poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb..

•

Přítomní zastupitelé byli předsedajícím informováni, že obec vznesla připomínku a
podala návrh do správního řízení vedeného CHKO Lužické Hory ve věci povolení
chemických postřiků proti kůrovci a klikorohu a to v tom smyslu, že obec žádá

absolutní vyloučení používání chemikálií v lesních porostech kolem pramene a
vodojemu Vápenka. V případě, že tento návrh nebude akceptován, je obec
připravena se bránit cestou odvolání se proti rozhodnutí ve správním řízení.
•

Jana Fuksová navrhla oplotit zbytek prostoru úložiště odpadů u obecního úřadu tak,
aby byl zakryt pohled na nepořádek, který je s tříděním odpadu spojen. Předsedající
dodal, že na tento „neutěšený pohled“ si stěžoval již pan H. a místostarosta přislíbil,
že tuto věc zajistí.

•

Přítomný host pan K.M. podotkl, že by rád v budoucnu spojil běžkařské stopy obce
Rybniště se stopami Doubice a apeloval na pěší chodce, aby běžkařské stopy
zbytečně nerozšlapávali a nevenčili v nich psy.

18) 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, které proběhne dne 08. 04. 2019 od 16:00 hod.
• Předsedající poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil 5. zasedání
zastupitelstva obce v 19:37.
Zápis byl vyhotoven dne 05. 03. 2019

Zapsal: Ing. Jan Drozd

……………………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Navara

……………………………………………

Miloslav Čapek

……………………………………………

Ing. Jan Drozd, starosta obce

……………………………………………

Břetislav Jemelka, místostarosta obce

……………………………………………

