
 
Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Doubice, 

  
konaného dne 23. dubna 2012 v úřadovně obecního úřadu 

 
 
Přítomní:  dle prezenční listiny přítomno: 7 (100%) 
 

Program: 
 

1) Zahájení a návrh programu   
2) Kontrola plnění usnesení ZO  
3) Závěrečný účet za rok 2011 + inventura za rok 2011 
4) Změna ÚP Obce Doubice č. 2 
5) Vzhled obce  
6) Oprava místních komunikací  
7) Došlá pošta a podání občanů   
8) Různé  
9) Usnesení 
10) Závěr 

 
 
ad 1) Zahájení a návrh programu      
 
Pan Schulz otevřel zasedání ZO v 16:05, přivítal přítomné členy ZO a hosty; konstatoval, že se 
zastupitelstvo obce sešlo v plném počtu. Navrhl jako zapisovatelku paní Faixovou – schváleno všemi 

přítomnými členy ZO.  
ZO schválilo ověřovateli zápisu pány Ing. Jana Drozda a Jaroslava Navaru – schváleno všemi členy 
ZO. 
Pan Schulz přednesl návrh programu schůze, do něhož byl nově zařazen bod 3) – Závěrečný účet 

obce Doubice za rok 2011 a Inventura obce Doubice za rok 2011 - schválen všemi přítomnými 
zastupiteli. 
 
ad 2) kontrola plnění usnesení ZO 
 
Nebyla žádná usnesení ZO k plnění. Byl však učiněn pokus dohodnout se s majitelkou objektu č.p. 198 
ohledně možnosti případného spolufinancování sanace havarijního stavu pozemku p.č. 419/2. Pokus byl 
neúspěšný. Přesto a hlavně vzhledem k vskutku neutěšenému stavu p.p.č. 419/2 ZO rozhodlo požádat 
firmu „Kamenictví, zednictví, Josef Novotný“, která provádí podobný druh sanačních prací v Národním 
parku ČŠ k provizornímu zabezpečení pozemku proti sesuvu. Náklady budou činit cca 145.000,- Kč – 
schváleno jednomyslně 
 
Ad 3) Závěrečný účet obce Doubice za rok 2011 a Inventura obce Doubice za rok 2011 
 
Na základě zprávy předsedy finančního výboru pana Molčana ZO projednalo a schválilo Závěrečný účet 
obce Doubice za rok 2011 a Inventuru obce Doubice za rok 2011, obojí bez výhrad – schváleno všemi 

přítomnými zastupiteli. 
 

Ad 4) Změna Územního plánu Obce Doubice č. 2 
 
ZO vyslechlo zprávu Komise pro stavby, územní plán a životní prostředí o návrzích, které byly na Obecní 
úřad doručeny v souvislosti s vyhlášením plánované změny č. 2 Územního plánu Obce Doubice. 
Poté ZO projednalo a schválilo návrh zadání Změny Územního plánu Obce Doubice č. 2 -  jednomyslně. 
Do této změny jsou zařazeny tyto body:  



 
1) Převod pozemků p.č. 1294; 1338/1 a 1401 – převod do režimu zastavitelné plochy – p.č. 1294 a p.č. 
1338/1 na zastavitelné území -stavby venkovského charakteru, a  p.č. 1401 převod do  „plocha občanské 
vybavenosti“ 
2)Změna umístění zastavitelné plochy na p.p.č. 1320/3 
3)Změna využití části pozemku p.č. 32/5. Jde o převod části plochy (min. 1000 m

2
) do zastavitelného 

území obce, stavby venkovského charakteru  a části plochy (26x20m) na plochu zemědělské prvovýroby 
4)Změna využití plochy p.p.č. 527/2. Jedná se o převod části plochy (12x8m) na plochu zemědělské 
prvovýroby (plocha pro stavbu skladového objektu – uložení sena a techniky k obhospodařování 
pozemků). 
5)Změna využití ploch p.p.č 200/1 a 200/5. Jedná se o změnu textové části ÚP z nynějšího „Jezdecký 
klub“ na „plochy zemědělské prvovýroby“. 
 
 
 
Ad 5) vzhled obce 
 
Projednáno v bodě 2. 
 
 
Ad 6) oprava místní komunikace  
 
Pan Schulz mohl s radostí oznámit, že firma DOKOM FINAL dokomčila opravu místní komunikace p.č. 
2151. 
 
 
Ad 7) došlá pošta a podání občanů 
 
ZO projednalo a schválilo za podmínky zachování možnosti rekreačního koupání prodej poloviny tzv. 
„Horního rybníka“, p.č.1159/5 o rozloze 3203 m

2 
panu K.R. za 50 Kč/m

2 
– schváleno jednomyslně. 

 
Ad 8) různé 
 
ZO vzalo na vědomí informaci pana Navary o konání festivalu Lächle Biber-Drsnej Sever ve dnech 11. - 
13.5. 2012 v prostorách a kolem Klubu Fabrika. Akce se koná ve spolupráci s německými partnery 
z EastClubu v Bischofswerdě. Pořadatelská služba bude zajištěna, jakož i součinnost orgánů Policie ČR. 
 
Pan Schulz seznámil ZO s nadcházejícími akcemi v obci – jednání mikroregionu Tolštejn (27.4.)  a 
návštěva přátel ze saské Daubitz (5.5.) 
 
Zastupitelé se též vyslovili pro zvýšení úsilí při hledání případného provozovatele IB Zadní Doubice, neb 
původně zamýšlený partner se rozhodl svůj původní záměr nerealizovat. 
 
Ad 9)  usnesení 
 
ZO schválilo: 
 

1) zapisovatelkou paní Janu Faixovou – všemi hlasy přítomných zastupitelů 
 

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

zastupitelů 
 

3) program (se změnou) 17. zasedání ZO – všemi hlasy přítomných zastupitelů 
4) sanaci pozemku p.č.419/2 s náklady cca 145.000,- Kč - všemi hlasy přítomných zastupitelů 
5) Závěrečný účet obce Doubice za rok 2011 bez výhrad – všemi hlasy přítomných zastupitelů 
6) Inventuru obce Doubice za rok 2011 bez výhrad – všemi hlasy přítomných zastupitelů 
7) Návrh pořízení Změny č. 2 Územního plánu Obce Doubice – schváleno jednomyslně 



8) prodej poloviny rybníka p.č. 1159/5 o rozloze 3203 m
2 

panu K.R.  za 50 Kč/m
2 

– schváleno 

jednomyslně 
9) Usnesení – všemi hlasy přítomných zastupitelů 

 
 
Ad 8) Závěr 

 příští zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 28. května 2012 od 16:00 v budově OÚ. 
 

 pan Schulz poděkoval všem přítomným za účast a poté ukončil zasedání ZO v 18:42 

 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
Ing. Jan Drozd                              Martin Schulz 

                        starosta obce 
 
 
Jaroslav Navara 
 
 
V Doubici 2. 5. 2012                                              Zapsala: Jana Faixová 


