
 
Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Doubice, 

  
konaného dne 20. dubna 2011 v úřadovně obecního úřadu 

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

 
 

1) zahájení a návrh programu   

2) kontrola plnění usnesení ZO 

3) 1. rozpočtová změna pro rok 2011 

4) Změna č.1Územního plánu obce Doubice 

5) došlá pošta a podání občanů  

6) různé  

7) usnesení 

8) závěr 
 
ad 1) Zahájení a návrh programu      
 
Pan Schulz zahájil zasedání ZO v 16:03, přivítal přítomné členy ZO i hosty, a konstatoval, že se 
zastupitelstvo obce sešlo v plném a usnášeníschopném počtu.  
Navrhl jako zapisovatele pana Schulze – schváleno šesti hlasy, pan Schulz se zdržel.  
Dále navrhl jako ověřovatele zápisu pana Miloslava Čapka a paní Marcelu Beckelovou -  ZO schválilo 

ověřovateli zápisu pana Čapka a paní Beckelovou – schváleno 5 zastupiteli, paní Beckelová a pan 
Čapek se zdrželi. 
Pan Schulz přednesl návrh programu schůze  - schválen všemi přítomnými zastupiteli. 

 
ad 2) kontrola plnění usnesení ZO 
 
Pan Schulz informoval ZO o tom, že na základě rozhodnutí minulého ZO byla podána přihláška obce do 
Dobrovolného svazku obcí Sever. 
Pan Schulz informoval ZO o tom, že vzhledem k probíhajícímu územnímu řízení přeposlal na Stavební 
úřad zamítavé stanovisko ZO k žádosti o stavbu vodovodní přípojky na pozemku 1095/14, schválené na 
2. ZO 2010, dne 20. 12. 2010. 
 
ad 3) 1. rozpočtová změna pro rok 2011 
 
 

Pan Molčan přednesl návrh na 1. rozpočtovou změnu pro rok 2011, která zohledňuje položky rozpočtu, 
obdržené na výkon státní správy a příspěvek na mzdu pro zaměstnance obce. ZO projednalo a schválilo 1. 
rozpočtovou změnu pro rok 2011 ve výši 156 303Kč v příjmech i ve výdajích – všemi hlasy přítomných 
zastupitelů. 
 

 
Ad 4) změna č. 1 Územního plánu Obce Doubice 
 

Počátkem dubna bylo na Úřední desce i na webových stránkách obce vyvěšeno „Oznámení o pořízení 
změny č. 1 Územního plánu Obce Doubice“. Jako následný krok: 



Zastupitelstvo Obce Doubice rozhodlo o pořízení změny č. 1 Územního plánu Obce Doubice. Součástí 
navrhované změny bude: 
 
 
 

a) přeřešit místní komunikaci na p.p.č. 1501 
b) zařazení pozemků p.č. 1411/5; 1411/6; 1411/7 jako zastavitelné území obce s funkčním využitím 

„plochy bydlení venkovského charakteru“ 
c) vyřešení místní komunikace jako přístupové cesty k pozemku p.č. 905/3 přes část pozemku p.č. 

879/7 
d) zařazení pozemku p.p.č. 879/5 jako zastavitelné území obce s funkčním využitím „plochy bydlení 

venkovského charakteru“  
e) úpravy textové části 
 
- schváleno všemi hlasy přítomných zastupitelů. 
 
 

  
 
Ad 5) došlá pošta a podání občanů 
 

ZO projednalo a schválilo prodej pozemku p.č. 879/11, trvalý travní porost, výměra 134m
2 

 podle 
geometrického plánu panu S. - všemi hlasy přítomných zastupitelů. Cenu stanovilo ZO na 40,- Kč/m

2
. 

O prodeji části pozemku p.č. 321 bude možné jednat až po předložení geometrického plánu na dělení 
pozemku. 
 
 

Ad 6) různé 
 

ZO projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 6/2011, o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství.   
 
Ad 7) usnesení 
 
 
ZO schválilo: 
1) zapisovatelem jednání pana Schulze – schváleno šesti přítomnými členy ZO, pan Schulz se zdržel.  
2) ověřovateli zápisu paní Marcelu Beckelovou a pana Miloslava Čapka – schváleno 5 zastupiteli, paní 

Beckelová a pan Čapek se zdrželi. 
3) program 6. schůze  ZO - schválen všemi přítomnými zastupiteli. 
4) 1. rozpočtovou změnu pro rok 2011 ve výši 156 303Kč v příjmech i ve výdajích – všemi hlasy 
přítomných. 
5) pořízení Změny č. 1 Územního plánu Obce Doubice – všemi hlasy přítomných zastupitelů. 
6) prodej pozemku 879/11, trvalý travní porost, 134 m

2 
panu S. za cenu 40Kč/m

2
 -  všemi hlasy 

zastupitelů. 
7) obecně závaznou vyhlášku 6/2011 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
– všemi hlasy přítomných zastupitelů. 
8) usnesení -  všemi hlasy přítomných. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ad 8) závěr 



 
 

- pan Schulz poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání ZO v 17:54 

- příští zasedání zastupitelstva obce se koná 23. května 2011 od 16:00 v budově OÚ. 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
Marcela Beckelová                                                          Martin Schulz 

         starosta obce 
 
 
Miloslav Čapek 
 
 
 
 
 
 
V Doubici 27. dubna 2011                        Zapsal: Martin Schulz 


