
Zápis z 32. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
 

konaného dne 22. února 2010 v úřadovně obecního úřadu

Přítomní: dle prezenční listiny přítomno: 6 (86%), paní Jetýlková-Jašíčková – omluvena

Program:

1) Zahájení a návrh programu  
2) kontrola plnění usnesení ZO
3) Změna územního plánu
4) Došlá pošta a podání občanů
5) Různé
6) Usnesení
7) Závěr

ad 1) Zahájení a návrh programu     

Pan Schulz zahájil zasedání ZO v 16:04, přivítal přítomné členy ZO, konstatoval, že i přes omluvenou 
nepřítomnost paní Jetýlkové-Jašíčkové se zastupitelstvo obce sešlo v usnášeníschopném počtu . Navrhl 
jako zapisovatelku jednání paní Faixovou– schváleno všemi přítomnými členy ZO. 
ZO schválilo ověřovateli zápisu paní Marcelu Beckelovou a pana Miloslava Čapka, schváleno pěti 
hlasy , paní Beckelová se zdržela.
Pan Schulz přednesl návrh programu schůze, a navrhl změnu bodu 3 na aktuálnější téma nutné 
změny územního plánu – program jednání pak schválen všemi přítomnými zastupiteli.

ad 2) kontrola plnění usnesení ZO

Tentokrát nebyla žádná usnesení ZO, jež by vyžadovala plnění.

Ad 3) změna územního plánu

Pan Schulz seznámil zastupitelstvo s možností provést změnu Územního plánu obce Doubice, a to kvůli 
naprosto nesmyslně zakreslené a neexistující místní komunikaci, která ve stávajícím ÚP vede nikoli 
obecním pozemkem 1492/1 (kam logicky patří), nýbrž sousedním pozemkem pana Máje. 
ZO projednalo a schválilo žádost Odboru územního plánování Městského úřadu Rumburk (jako 
pořizovateli ÚP) o změnu Územního plánu, týkající se pozemku 1492/1, resp. 1501 – schváleno všemi 
přítomnými zastupiteli.

Ad 4) Došlá pošta a návrhy občanů

Pan Schulz seznámil ZO s žádostí, podanou panem Petrem Čapkem, která se týká prodloužení nájemní 
smlouvy na prostory Obecního úřadu (dříve „krám“ či „konzum“). Na rozdíl od předchozí smlouvy, která 
vyznačovala účel jako „provozování informačního střediska a drobného občerstvení“ žádá nyní pan 
Čapek o prodloužení smlouvy za účelem provozování multikulturního střediska – Klubu JOINT WILL.V 
následné diskusi dospělo ZO k rozhodnutí prodloužit nájemní smlouvu do 31.5. 2010. Toto tříměsíční 
provizorní prodloužení schvaluje ZO proto, aby v této lhůtě mohl pan Čapek předložit nikoli přehled 
možných náplní činnosti Klubu JOINT WILL, jak byl učinil ve své žádosti, nýbrž standardního 
podnikatelského záměru - schváleno všemi přítomnými členy ZO.



Ad 5) různé 

Nic různého tentokrát ZO neprobíralo.

Ad 6)  usnesení

Zo schválilo:

zapisovatelku pani Janu Faixovou – jednomyslně
ověřovatele zápisu paní Beckelovou a pana Čapka – pěti hlasy přítomných členů ZO
program včetně změny – jednomyslně
žádost o změnu územního plánu týkající se pozemku č. 1492/1 – jednomyslně
žádost pana Čapka o prodloužení stávající nájemní smlouvy na obchod do 31. 5. 2010 – 
jednomyslně
Usnesení - jednomyslně

Ad 7) závěr
 
- pan Schulz poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání ZO v 17:13
- příští zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 22. března 2010 od 16:00 v budově OÚ.

Ověřovatelé zápisu:

Marcela Beckelová                         Martin Schulz
                        starosta obce

Miloslav Čapek

V Doubici 24. února 2010             Zapsala: Jana Faixová


