
 
Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Doubice, 

  
konaného dne 23. května 2011 v úřadovně obecního úřadu 

 
 
Přítomní:  dle prezenční listiny přítomno: 6 (86%), pan Molčan omluven 
 
Program:  

 

1) zahájení a návrh programu   

2) kontrola plnění usnesení ZO 

3) vzhled obce 

4) změna č.1 Územního 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 16:05, přivítal přítomné členy ZO i hosty, a konstatoval, že i přes 
omluvenou neúčast pana Molčana se zastupitelstvo obce sešlo v usnášeníschopném počtu.  
Navrhl jako zapisovatele paní Faixovou – schváleno šesti hlasy.  
Dále navrhl jako ověřovatele zápisu pana Jaroslava Navaru a pana Miloslava Čapka – schváleno všemi 

přítomnými zastupiteli 
Pan Schulz přednesl návrh programu schůze  - schválen všemi přítomnými zastupiteli. 

 
ad 2) kontrola plnění usnesení ZO 
 
Pan Schulz informoval ZO o tom, že pokračují jednání (p. Molčan) o případné žádosti, týkající se snížení 
rychlosti v obci. 
Dále, pan Schulz se zúčastnil jednání na stavebním úřadu v Rumburku, kde se projednávala žádost 
majitelky pozemku  p. č. 1095/14 o povolení stavby vodovodní přípojky. Pan Schulz zopakoval na 
jednání zamítavé stanovisko ZO k této stavbě.  
Další informace: 
Obec Doubice se opět dostala mezi 10 finalistů soutěže o Skleněnou popelnici, dne 2. 6. 2011 proběhne 
slavnostní vyhlášení výsledků v Ústí nad Labem. 
Obec Doubice byla přijata do Dobrovolného svazku obcí Sever. 
 
ad 3) vzhled obce 
 
 

Pan Schulz informoval ZO o probíhajících úpravách středu obce, kde jsou zhruba vysekány úseky, kudy 
povedou cestičky spojující úseky od hřiště s penzionem Hubertus, hráz rybníka s dětským hřištěm a 
obecní cestu od Staré hospody s dětským hřištěm. Původně plánovaná „brigáda“ se zatím neuskutečnila, 
leč uskuteční se, až bude na čem brigádničit. 
 

 
 
 
 



Ad 4) změna č. 1 Územního plánu Obce Doubice 
 

P. Šudomová zpracovává návrh změny, který bude předložen k případným korekturám a poté odeslán 
všem příslušným organizacím a institucím podle „jízdního řádu“ provádění takovýchto opatření. 
 
 
Ad 5) došlá pošta a podání občanů 
 

ZO projednalo a schválilo záměry prodeje pozemků: 
p.č. 1087/6, trvalý travní porost, výměra 169m

2 
 - všemi hlasy přítomných zastupitelů.  

p.č. 1087/8, trvalý travní porost, výměra 151 m
2  

- všemi hlasy přítomných zastupitelů 
p.č. 1087/2, trvalý travní porost, výměra 383 m

2  
- všemi hlasy přítomných zastupitelů

   
 

 
 

Ad 6) různé 
 

ZO projednalo a schválilo příspěvek obce manželům Rezkovým na pořádání Dne pro děti v areálu Staré 
hospody ve výši 5.000,- Kč – všemi hlasy přítomných zastupitelů 
 
Ad 7) usnesení 
 
ZO schválilo: 
 
1) zapisovatelku jednání paní Faixovou – všemi hlasy přítomných zastupitelů. 
2) ověřovateli zápisu pana Jaroslava Navaru a pana Miloslava Čapka – všemi hlasy přítomných 
zastupitelů. 
3) program 7. schůze ZO – všemi hlasy přítomnými zastupiteli. 
4) vyvěšení záměru prodeje pozemků p.č. 1087/6, trvalý travní porost, výměra 169m

2 
 , p.č. 1087/8, trvalý 

travní porost, výměra 151 m
2  

a p.č. 1087/2, trvalý travní porost, výměra 383 m
2  

- všemi hlasy 

přítomných zastupitelů
   
 

5) příspěvek manželům Rezovým na pořádání Dne pro děti ve výši 5 000Kč – všemi hlasy přítomných 
zastupitelů. 
7) usnesení -  všemi hlasy přítomných zastupitelů. 
 
 
Ad 8) závěr 
 

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

- příští zasedání zastupitelstva obce se koná 20. června 2011 od 16:00 v budově OÚ. 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
Jaroslav Navara                                                                    Martin Schulz 

         starosta obce 
Miloslav Čapek 
 
 
 
 
 
V Doubici 27. dubna 2011                        Zapsala: Jana Faixová 


