
 
Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Doubice, 

  
konaného dne 27. února 2012 v úřadovně obecního úřadu 

 
 
Přítomní:  dle prezenční listiny přítomno: 5 (71%), paní Beckelová a pan Molčan omluveni 
 

Program: 
 

1) Zahájení a návrh programu   
2) Kontrola plnění usnesení ZO  
3) Postup přípravy Změny č. 1 ÚP Doubice + návrh změny č. 2 
4) Plán oprav místních komunikací 
5) Došlá pošta a podání občanů  
6) Různé 
7) Usnesení 
8) Závěr 

 
 
ad 1) Zahájení a návrh programu      
 
Pan Schulz otevřel zasedání ZO v 16:06, přivítal přítomné členy ZO, konstatoval, že se zastupitelstvo 
obce sešlo i přes omluvenou neúčast pana Molčana a paní Beckelovév usnášeníschopném počtu. Navrhl 
jako zapisovatele paní Faixovou – schváleno všemi přítomnými členy ZO.  

ZO schválilo ověřovateli zápisu pány Navaru a Ing. Drozda – 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. Pan Schulz informoval ZO o jednání s ČEZ-em ohledně budoucnosti 
veřejného osvětlení v úseku od hotelu JEF ke křižovatce u fary. ČEZ hodlá vedení přesunout pod zem, 
což bude hezké. Na druhou stranu existuje reálná možnost, že při příležitosti rušení nadzemního vedení 
budou odstraněny i sloupy, na nichž má obec lampy. Čili: obec bude muset odkoupit sloupy od ČEZ-u, na 
čemž se pracuje (p. Beláček provede odhad hodnoty sloupů, které tam stojí nějakých 40+ let). 
Pan Schulz rovněž informoval ZO o tom, že i letos obec dostane od Ministerstva životního prostředí 
kompenzaci za to, že nemůže hospodařit na obecním kusu lesa v Národním parku. Jde sice „jen“ o cca 
47.000,- Kč, ale obci se budou hodit. Pan Schulz vyjádřil díky panu Ing. Bendovi (ředitel Správy NPČŠ), 
jehož zásluhou tato pro ministerstvo zřejmě nicotná kompenzace nespadla pod stůl… 
Pan Schulz též informoval ZO, že podal žádost o dotaci v rámci POV 2012 na Krajský úřad. Jde o 
případný příspěvek kraje na letošní část oprav místních komunikací (viz níže). 
 
Ad 3) postup přípravy návrhu změny č. 1 ÚP obce Doubice a návrh změny č. 2 
 
V současné chvíli má obec schválený návrh zadání změny č. 1 a 6. 3. 2012 se uskuteční předání tohoto 
návrhu projektantovi. 
ZO dále rozhodlo o pořízení změny ÚP obce Doubice č. 2 – všemi hlasy přítomných zastupitelů. 
Veřejnost má možnost do 23. 4. 2012 podat své návrhy a připomínky k této změně.  
ZO Doubice schválilo Ing. Drozda jako zástupce, pověřeného jednáním s pořizovatelem změny č. 2 – 
schváleno všemi přítomnými zastupiteli. 
 
 
 
 



Ad 4) plán oprav místních komunikací 
 
ZO rozhodlo, že v rámci plnění svého volebního programu bude i letos pokračovat v opravách místních 
komunikací. V roce 2012 bude opravena komunikace p. č. 2151 (cca 400 metrů) v úseku od obecního 
úřadu nahoru k lesu  –  schváleno všemi přítomnými zastupiteli. Odhadované náklady na opravu jsou 
cca 530.000,- Kč, přičemž bylo zažádáno o dotaci v rámci krajského programu POV 2012 ve výši 
250.000,- Kč (max. výše dotace). 
 
 
Ad 5) došlá pošta a podání občanů 
 
Pan Schulz informoval ZO o tom, že poskytl v rámci svých starostenských pravomocí a na žádost 
Českomoravského klubu chovatelů barvářů při ČMMJ příspěvek ve výši 5.000,- Kč na V. ročník 
„Krušnohorského derby“, což je celonárodní soutěž loveckých psů-barvářů. Tato soutěž proběhne ve 
dnech 4. - 6. 5.2012 na území obce Doubice a zúčastní se jí cca 50 příznivců barvářů z celé republiky.  
 
 
Ad 6) různé 
 
ZO projednalo a schválilo, že obřadní místností pro účely uzavírání sňatků je zasedací místnost (kancelář 
starosty) na Obecním úřadě Doubice, č. p. 50 – všemi hlasy přítomných zastupitelů 
ZO projednalo a schválilo směrnici „Odpisový plán obce Doubice“ – všemi hlasy přítomných 
zastupitelů. 
ZO projednalo a schválilo stanovy Sdružení pro rozvoj Šluknovska (SPRŠ) – všemi hlasy přítomných 

zastupitelů 
ZO vyslechlo a po drobných úpravách schválilo text zápisu do obecní kroniky tak, jak jej předložil 
kronikář obce pan Stanislav Faix – všemi hlasy přítomných zastupitelů 
ZO projednalo a schválilo záměr prodeje pozemku p. č. 1159/5 o výměře 3203 m2 (vodní plocha). Jedná 
se o polovinu tzv. „Horního rybníka“, jejíž vlastnictví bylo obci po zhruba 5-ti letech potvrzeno Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetkových – všemi hlasy přítomných zastupitelů 
Pan Schulz informoval ZO o tom, že na základě doporučení CHKO Lužické hory, potažmo Agentury 
ochrany přírody a krajiny ČR, bylo na žádost Obecního úřadu Doubice provedeno vykácení 23 kusů 
smrků ztepilých na pozemku p.č. 1265 (proti poště, u dětského hřiště). Jednalo se o rychle rostoucí, mělce 
kořenící stromy, u kterých v případě silnějších poryvů větru již delší dobu hrozilo vyvrácení. To by 
mohlo ohrozit nejen bezpečnost na přilehlém hřišti, ale též nemovitosti na protější straně komunikace, o 
ohrožení elektrického vedení ani nemluvě. Na místě skácených smrků bude provedena náhradní výsadba 
– živý plot či keře podél komunikace. 
 
 
Ad 7) usnesení 
 
ZO schválilo: 
 

1) Zapisovatelkou paní Janu Faixovou – všemi hlasy přítomných zastupitelů 
 

2) ověřovatele zápisu pana Ing. Jana Drozda a pana Jaroslava Navaru – všemi hlasy přítomných 

zastupitelů 
 

3) program 15. zasedání ZO – všemi hlasy přítomných zastupitelů 
 

4) a rozhodlo o pořízení Změny č. 2 Územního plánu obce Doubice – všemi hlasy přítomných 

zastupitelů 
 

5) ZO projednalo a určilo zastupitele pana Ing. Jana Drozda jako zástupce obce pro jednání 
s pořizovatelem Změny č. 2 ÚP Obce Doubice – všemi hlasy přítomných zastupitelů 



 

6) ZO projednalo a schválilo realizaci projektu „Oprava místní komunikace p.č. 2151“ – všemi hlasy 

přítomných zastupitelů. 
 

7) obřadní místností pro účely uzavírání sňatků je zasedací místnost (kancelář starosty) na Obecním 
úřadě Doubice, č. p. 50 – všemi hlasy přítomných zastupitelů 
 

8) ZO projednalo a schválilo směrnici „Odpisový plán obce Doubice“ – všemi hlasy přítomných 
zastupitelů. 
 

9) ZO projednalo a schválilo stanovy Sdružení pro rozvoj Šluknovska (SPRŠ) – všemi hlasy 

přítomných zastupitelů 
 

10) text zápisu do obecní kroniky tak, jak jej předložil kronikář obce pan Stanislav Faix – všemi hlasy 

přítomných zastupitelů 
 

11) záměr prodeje pozemku p. č. 1159/5 o výměře 3203 m2 (vodní plocha). Jedná se o polovinu tzv. 
„Horního rybníka“, jejíž vlastnictví bylo obci po zhruba 5- ti letech potvrzeno Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových – všemi hlasy přítomných zastupitelů 
 

12) Usnesení - všemi hlasy přítomných zastupitelů 
 
 
Ad 8) Závěr 

- příští zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 26. března 2012 od 16:00 v budově OÚ. 
 

- pan Schulz poděkoval všem přítomným za účast a poté ukončil zasedání ZO v 17:35 

 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
Ing. Jan Drozd                              Martin Schulz 

                        starosta obce 
 
 
Jaroslav Navara 
 
 
V Doubici 28. 02. 2012                 Zapsala: Jana Faixová 


