Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 23. ledna 2012 v úřadovně obecního úřadu
Přítomní:

dle prezenční listiny přítomno: 6 (84%), pan Molčan omluven

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájení a návrh programu
Kontrola plnění usnesení ZO
projednání a schválení upraveného návrhu změny č.1 ÚP
Obce Doubice
vyřazení obecního majetku
zrušení obecně platné vyhlášky o výherních automatech
Došlá pošta a podání občanů
Různé
Usnesení
Závěr

ad 1) Zahájení a návrh programu
Pan Schulz otevřel zasedání ZO v 16:05, přivítal přítomné členy ZO, konstatoval, že se zastupitelstvo
obce sešlo i přes omluvenou neúčast pana Molčana v usnášeníschopném počtu. Navrhl jako zapisovatele
pana Schulze – schváleno všemi přítomnými členy ZO.
ZO schválilo ověřovateli zápisu paní Marcelu Beckelovou a pana Miloslava Čapka – schváleno
všemi přítomnými členy ZO.
Pan Schulz přednesl návrh programu schůze, schválen všemi přítomnými zastupiteli.
ad 2) kontrola plnění usnesení ZO
Nebyla žádná usnesení ZO k plnění. Pánové Drozd a Schulz navštívili odbor regionálního rozvoje a
investic Městského úřadu Rumburk, kde se slečnou Šudomovou jednali o postupu prací na první změně
územního plánu obce Doubice
Ad 3) projednání a schválení upraveného návrhu změny č. 1 ÚP obce Doubice
Pan Drozd informoval ZO o průběhu prací na změně č. 1 ÚP obce Doubice. V současné době dospěly
věci konečně tak daleko, aby bylo možné projednat a schválit návrh změny č. 1. Což ZO následně
provedlo s tím, že schválí tento návrh č. 1, na kterém se pracovalo déle než rok a zároveň pověří Komisi
pro plánování, stavby a životní prostředí zahájením prací na změně č. 2. Ukázalo se totiž, že jak pro
potřeby obce, tak vzhledem k přáním sousedů bude zapotřebí provést další úpravy územního plánu. Pan
Drozd připomněl, že změnu číslo 1 dělalo zastupitelstvo proto, aby se napravily chybné zákresy
v původním ÚP a změnilo se využití dvou obecních pozemků. Další změny, které požaduje obec i
sousedé, budou zahrnuty do připravované změny č. 2. Komise pro územní plán, stavby a životní prostředí
zahájí přípravy této změny v nejkratší době.
Změna číslo 1 tedy obsahuje opravené zákresy dvou cest (horní část Májáku a k panu Sváčkovi), správné
vybarvení ploch na koordinačním a na hlavním výkrese, změnu využítí plochy někdejšího sběrného dvora
a zanesení jedné nové stavební plochy na pozemek, který obec (v místech pod chalupou Černých) získala
zpět jako historický majetek.

ZO Doubice projednalo a schválilo zadání Změny č. 1 ÚP obce Doubice v předloženém znění (upravený
návrh zadání na základě uplatněných požadavků a podnětů dle §47 odst.4 stavebního zákona) –
schváleno všemi přítomnými zastupiteli.
Ad 4) vyřazení obecního majetku
ZO projednalo a schválilo vyřazení majetku podle seznamu předloženého inventarizační komisí – šlo o
reprodukci obrazu „Kytice“, dvě plechové skříně a nepoužitelný teplomet ETA – v celkové hodnotě
6.338,50 Kč – schváleno všemi přítomnými zastupiteli.
Ad 5) zrušení OZV o místním poplatku za výherní automaty
Pan Schulz seznámil ZO s tím, že podle nové legislativy došlo s účinností od 1.1.2012 ke zrušení
ustanovení § 1 písm. g) a § 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, tedy
možnosti obce zavést OZV místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj. Z tohoto důvodu obci
doporučilo dohledové oddělení MV zrušit OZV č. 5/2011.
ZO projednalo a schválilo OZV č. 1/2012, kterou se zrušuje vyhláška OZV č. 5/2011 – všemi hlasy
přítomných.
Ad 6) došlá pošta a podání občanů
Pan Schulz informoval ZO o žádosti Klubu cyklistiky Krásná Lípa o poskytnutí příspěvku na jubilejní
XXV. Ročník cyklistického závodu žen „Tour de Feminin“. ZO projednalo a schválilo příspěvek ve výši
3.000,- Kč – všemi hlasy přítomných.
ZO jednalo o nabídce firmy JAS AIR CZ na pořízení nového leteckého snímku obce. ZO rozhodlo zatím
novou fotografii nepořizovat.
Ad 7) různé
Pan Schulz vstoupí v jednání s firmou ČEZ ohledně jejich žádosti o přeložení el. vedení zhruba od hotelu
JEF k faře pod kostelem. Problém je, že tato překládka zasáhne do dvou místních komunikací, takže je
třeba dohodnout, jak bude tento zásah (rozkopání cest) smluvně ošetřen.
Ad 8) usnesení
ZO schválilo:
1) Zapisovatelem pana Martina Schulz – všemi hlasy přítomných zastupitelů
2) ověřovatele zápisu paní Marcelu Beckelovou a pana Miloslava Čapka – všemi hlasy přítomných
zastupitelů
3) program 14. zasedání ZO – všemi hlasy přítomných zastupitelů
4) zadání Změny č. 1 ÚP Doubice v předloženém znění (upravený návrh zadání na základě
uplatněných požadavků a podnětů dle § 47 odst. 4 stavebního zákona) – všemi hlasy přítomných
zastupitelů
5) ZO projednalo a schválilo vyřazení majetku podle seznamu předloženého inventarizační komisí –
všemi hlasy přítomných zastupitelů

6) ZO projednalo a schválilo OZV č. 1/2012, kterou se zrušuje vyhláška OZV č. 5/2011 – všemi
hlasy přítomných.
7) ZO projednalo a schválilo příspěvek Klubu cyklistiky Krásná Lípa na XXV. Ročník „Tour de
Feminin“ ve výši 3.000,- Kč – všemi hlasy přítomných zastupitelů.
8)

Usnesení – všemi hlasy přítomných zastupitelů

Ad 8) Závěr
- příští zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 27. února 2012 od 16:00 v budově OÚ.
-

pan Schulz poděkoval všem přítomným za účast a poté ukončil zasedání ZO v 17:25

Ověřovatelé zápisu:

Marcela Beckelová

Martin Schulz
starosta obce

Miloslav Čapek
V Doubici 30. 01. 2011

Zapsal: Martin Schulz

