
Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 5.9.2012

Místo konání: zasedací místnost OÚ
Začátek: 19 hodin
Zasedání řídil: starosta obce František Rytíř
Přítomno: 6 členů OZ
Omluveni: Běhunková Ivana-
Neomluveni: 
Hosté: viz prezenční listina
Zapisovatel: František Rytíř
Ověřovatelé zápisu: F. Rytíř, M. Michal, Z. Šmíd

_____________________________________

Starosta obce F. Rytíř zahájil jednání, přivítal přítomné hosty a zastupitele na jednání 
a konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášení 
schopné.  Seznámil přítomné s návrhem programu a jako ověřovatele navrhl F. 
Rytíře, M. Michala a Z. Šmída. 
Starosta navrhl doplnit jednání zastupitelstva o tyto body: 
3. Schválení finančního příspěvku pro TJ Doudleby ve výši 2000,-Kč na nohejbalový 
turnaj 
4. Změna textu usnesení č.14. k podání žádosti o změnu č.2 územního plánu obce
Přítomní zastupitelé souhlasí s rozšířením jednání a projednáním těchto bodů.
Návrh programu:
1. Rozšíření změny č. 1 územního plánu obce  
2. Diskuse – připomínky k jednotlivým bodům, podněty občanů

2.
Usnesení obecního zastupitelstva č. 15/2012

Projednávání jednotlivých bodů programu a přijatá usnesení:
1. Starosta seznámil přítomné se žádostí  na zařazení pozemků 
p.č.467/1,466/13,467/8,510 a 509 v KÚ Doudleby, do rozpracované změny č.1. 
územního plánu obce.

Přijaté usnesení :Obecní zastupitelstvo  souhlasí se  zařazením výše uvedených 
pozemků k projednání ve změně č.1. ÚP obce Doudleby.
1.1. K požadavku žadatele na prominutí povinnosti  k napojení na centrální ČOV, 

přijalo zastupitelstvo toto usnesení:
Do doby výstavby centrální čistírny odpadních vod souhlasí zastupitelstvo 
obce s vybudováním jímky na vyvážení, po dostavbě centrální ČOV požaduje 
napojení pozemků na tuto čistírnu.

2. Přijaté usnesení k žádosti o změnu Územního plánu č.2.
Zastupitelstvo obce Doudleby
I. bere na vědomí

návrhy vlastníků pozemků p. č. PK  965/10 a p. č. PK 964; p. č. KN  2/4; p č. KN 
361; p. č. PK 127; p. č. KN 300/2; p. č. PK 337, 338, 339 ; p. č. PK 635 a p. č. 
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KN 33/1, všechny v katastrálním území Doudleby, na pořízení změny č. 2 
územního plánu Doudleby (dále jen „změna č. 2 ÚP“) ,

II. schvaluje
pořizovatele změny č. 2 ÚP, kterým bude na žádost obce v souladu s § 6 odst. (1) 
stavebního zákona Magistrát města České Budějovice, odbor územního 
plánování,

III.  určuje 
zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování změny č. 2 ÚP dle § 
47 odst. (1), § 47 odst. (4), § 49 odst. (1) a § 53 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební 
zákon“), p. Františka Rytíře, starostu obce,

III.  ukládá
p. Františku Rytířovi, starostovi obce
1. předat pořizovateli návrhy na pořízení změny č. 2 ÚP k posouzení jejich 

úplnosti a konání dalších kroků v souladu s § 46 odst. (2) a (3) stavebního 
zákona,

2. požádat pořizovatele o zajištění předběžného písemného vyjádření 
příslušného dotčeného orgánu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu 
k návrhům na pořízení změny č. 2 ÚP před jejich projednáním 
v zastupitelstvu obce.

3. Pan Gajdoš  předložil žádost o finanční příspěvek ve výši 2000,- Kč na 
nohejbalový turnaj 
Přijaté usnesení: Přítomní zastupitelé schvalují finanční příspěvek pro TJ Sokol 
Doudleby ve výši 2000,-Kč. 

10. Diskuse proběhla k jednotlivým bodům programu. Během zasedání nebyly 
vzneseny vážné připomínky.

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20,15 hod.

0věřovatelé zápisu:
František Rytíř
Michal Martin
Zdeněk Šmíd
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