
Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
 

konaného dne 25. srpna 2008 v úřadovně obecního úřadu

Přítomní: dle prezenční listiny přítomno: 6 (86 %), Ing. Bubík - omluven

Program:

1) Zahájení a návrh programu 
2) Kontrola plnění usnesení ZO
3) Vzhled obce – plán úprav centra obce
4) Historický majetek obce
5) Územní plán
6) Došlá pošta a podání občanů 
7) Různé 
8) Usnesení 
9) Závěr 

ad 1)       

Pan Schulz zahájil zasedání ZO v 17:03, přivítal přítomné členy ZO a (později i) hosty. Konstatoval, že 
zastupitelstvo obce se sešlo v usnášeníschopném stavu. Pan Ing. Bubík byl řádně omluven
Pan Schulz navrhl jako zapisovatelku jednání slečnu Bošinovou – schváleno všemi přítomnými členy 
ZO. 
Dále ZO schválilo ověřovateli zápisu pana Karla Rezka a pana Miloslava Čapka – čtyřmi hlasy 
přítomných zastupitelů, pánové Rezek a Čapek se zdrželi. 
Pan Schulz přednesl program schůze, který byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

ad 2) Kontrola plnění usnesení ZO

Pan Schulz konstatoval, že minulé zastupitelstvo neuložillo žádné úkoly,jež by bylo nutno kontrolovat. 
Konstatoval pouze, že po individuálním vyjádření členů ZO (jednomyslném) byly zadány a provedeny 
opravy místních komunikací tzv. „tryskovou“ metodou  – v úseku od křižovatky před kostelem po horní 
zástavbu obce (Hlaváčkovi, p. Vachalec) – firmou Korekt Dips. 

ad 3) Vzhled obce – informace o dokončených a plánovaných akcích

Pan Schulz předal slovo panu místostarostovi Jemelkovi, který seznámil ZO s plány na úpravu pozemků 
uprostřed obce – pod hrází Velkého rybníka směrem ke kurtům. Ve spolupráci s firmou Uniles a za 
vydatného přispění Českých lesů a CHKO Lužické hory by se současná porostová změť měla proměnit 
v místo odpočinku podél opraveného koryta potoka, kolem něhož povedou pěšinky ozvláštněné 
občasnými informačními cedulemi (fauna a flora obce Doubice a jejího okolí). Pohodu centra obce by 
měly zvýšit lavičky, určené ke klidnému spočinutí. V současné době probíhají vzájemné konzultace 
zúčastněných subjektů, projekt by se měl začít uskutečňovat v nejbližší době.

Ad 4)  Historický majetek obce



Bod 4 byl z jednání, vzhledem k tomu, že zcela výjimečně nedošlo v letních měsících k žádnému posunu 
v této oblasti, vyřazen.

Ad 5) Územní plán

Pan Schulz přečetl ZO text, který připravil pro toto jednání Ing. Bubík:

V měsíci červenci a srpnu byl dle posouzení krajského úřadu upraven návrh územního plánu a vyhotoven 
čistopis dle připomínek. Nyní je čistopis k závěrečnému projednání dle §52 ve 2 provedeních – jeden u 
nás (pouze k nahlédnutí) a jeden v Rumburku u sl. Kohoutkové. Posouzený a upravený návrh ÚPO 
Doubice bude vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30ti dnů v termínu  od 15. srpna 2008 do 15. září  
2008 na Obecním úřadě Doubice, č.p. 50. Ve stejném termínu bude tato územně plánovací dokumentace 
vystavena k veřejnému nahlédnutí na odboru regionálního rozvoje a investic, úřadu územního plánování,  
Městského úřadu Rumburk. Upravený a posouzený návrh Územního plánu obce Doubice bude současně 
projednán na veřejném projednání, které se bude konat v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubice 
dne 16. září 2008 (úterý) v 10.00 hodin. Námitky proti návrhu Územního plánu obce Doubice mohou v 
souladu s § 52 odst. 2 stavebního zákona podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem 
veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti  
(dotčené osoby). Nejpozději při veřejném projednání může dle § 52 odst. 3 stavebního zákona každý 
uplatnit své připomínky a dotčené osoby dle odst. 1 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje 
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány 
uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. K později uplatněným 
stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

V případě, že nedojde k dalšímu zdržení by ZO mohlo přistoupit ke schválení Územního plánu obce 
Doubice na příštím zasedání ZO.

ad 6) Došlá pošta a podání občanů

Pan Schulz informoval ZO, že byla úspěšně vyřízena žádost obce na Krajský úřad o darování 1 ks 
vysoušeče. Nyní je tento přístroj k dispozici pro případné zájemce, cena pronájmu bude stanovena 
později.
Pan Schulz požádal ZO o schválení zápisu do kroniky obce za rok 2007. Text vypracoval p. Nečásek 
Pavel – schváleno všemi přítomnými členy ZO.
ZO se rozhodlo odložit hlasování v případě případného vymáhání sankcí od p. Hlaváčkové na příští 
zasedání ZO.
ZO rozhodlo z důvodů stáří, koroze a neupotřebitelnosti o vyřazení železné skříně (z ordinace) ev.č. 059 
z evidence majetku obce – pěti hlasy zastupitelů, p. Schulz se zdržel.
ZO schválilo uzavření smluvního vztahu se zřizovateli Destinačního fondu – všemi hlasy přítomných.
Pan Jemelka informoval ZO o nabídce p. Poláka, týkající se nově vydaného souboru starých pohlednic 
Krásnolipska, obsahující i historické fotografie z obce Doubice. ZO schválilo nákup 5O ks souborů – 
všemi hlasy přítomných.

ad 7) Různé

Obec objedná na návrh p. Židlického další dávku štěrku k horním chatičkám.
Paní Beckelová navrhuje osadit křižovatku u Doubické hospody zrcadlem, kvůli zpřehlednění průjezdu 
tímto nebezpečným místem. Pan Schulz zjistí možnosti provedení této akce.

ad 8)  Usnesení



ZO schválilo:
zapisovatelku slečnu Janu Bošinovou – jednomyslně
ověřovatele zápisu pana Rezka a pana Čapka – pan Rezek a pan Čapek se zdrželi hlasování
program – jednomyslně
návrh zápisu do kroniky za rok 2007 ve znění pana Ing. Nečáska
vyřazení plechové skříně č.e. 059 z ordinace z důvodů koroze a stáří – pan Schulz se zdržel 
hlasování
uzavření smluvního vztahu se zřizovateli destinačního fondu dle přílohy a schvaluje poskytnutí 
pravidelného příspěvku na jeho fungování dle přiloženého ceníku. ZO pověřuje starostu podpisem 
smlouvy s drobnými a nevýznamnými úpravami – jednomyslně
usnesení - jednomyslně

ad 9) závěr

- pan Schulz poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání ZO v 18:01
- příští zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 22. září 2008 od 16:00 v budově OÚ.

 

Ověřovatelé zápisu:

Miloslav Čapek Martin Schulz
                        starosta obce

Karel Rezek

V Doubici 1. září 2008             Zapsala: Jana Bošinová


