
Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 28.4.2014

Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu
Začátek: 19 hodin
Zasedání řídil: starosta obce František Rytíř
Přítomno: 5 členů OZ
Omluveni: I. Běhunková,K.Burdová
Neomluveni: -
Hosté: viz prezenční listina
Zapisovatel: František Rytíř
Ověřovatelé zápisu: ing. Burdová K., paní  Caplová M., pan 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, M. Caplovou a Z. Šmída.
Starosta navrhl doplnit jednání zastupitelstva o tyto body: 
2. Projednání dalšího postupu k realizaci stavby nové  hasičské zbrojnice
Přítomní zastupitelé souhlasí s rozšířením jednání a projednáním těchto bodů.
 
Návrh programu:
1. Schválení „Změny č. 1. Územního plánu Doudleby v katastrálním území Doudleby 

Diskuze k jednotlivým bodům programu bude umožněna během jednání

Usnesení obecního zastupitelstva č. 3/2014
Projednávání jednotlivých bodů programu a přijatá usnesení:

1. Schválení „Změny č. 1. Územního plánu Doudleby v katastrálním území Doudleby 
Přijaté usnesení: Všichni přítomní zastupitelé schvalují Změnu č.1 ÚP Doudleby
Přílohy:  Usnesení zastupitelstva ke Změně č.1 ÚP Doudleby

 
2. Starosta seznámil přítomné s dalším postupem k stavbě nové požární zbojnice. Po diskusi 

bylo přijato toto stanovisko:
a) Současná hasičská zbrojnice je již v nevyhovujícím stavu pro potřeby hasičů
b) Bude zahájena příprava na realizaci stavby nové  zbrojnice v místě areálu  ZOD na 

pozemku teletníku, případně stodoly. Starosta ve spolupráci s M. Michalem  osloví 
vhodné projektanty pro zpracování studie zbrojnice. Předpokládá se  lehká stavba při 
využití  PUR panelů, případně i mobilních buněk.

c) Bude prodloužena nájemní smlouva  bytu pro paní Szapanošovou

Diskuse proběhla k jednotlivým bodům programu. 
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20,30 hod.
Zapsal: František Rytíř

0věřovatelé zápisu:

Šmíd Zdeněk                 ……………………………………..

Caplová Miroslava ……………………………………..
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Usnesení č. 3
Zastupitelstva obce Doudleby

Zastupitelstvo  obce Doudleby  na svém řádném zasedání  dne 29.4.2014
ve věci

Změny č. 1  Územního plánu obce  Doudleby

K bodu: Změna č. 1 územního plánu Doudleby v katastrálním území Doudleby

Zastupitelstvo obce Doudleby:

I. Bere na vědomí:
1. Důvodovou změnu k návrhu změny č.1 územního plánu Doudleby v katastrálním území Doudleby 

(dále jen „změna č.1 ÚP Doudleby“)
2. Dokumentaci návrhu změny č.1 ÚP Doudleby,

II. Konstatuje
Že návrh změny č.1 ÚP Doudleby není v rozporu s Politikou územního rozvoje české republiky 2008, 
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje, 
se stanovisky dotčených orgánů, že není v rozporu s výsledkem  řešení rozporů, protože k nim nedošlo a 
není v rozporu se stanoviskem Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního 
plánování, stavebního řádu a investic č.j. : KUJCK 39276/2013/OREG/ ze dne 18. července 2013,

III. Vydává
Změnu č.1 ÚP Doudleby formou opatření obecné povahy v rozsahu 16 stran textu , z toho 3 strany 
úvodního textu, 6 stran výrokové části a 7 stran odůvodnění, přílohy č.1 (2 výkresy) a přílohy č. 2 (2 
výkresy)

IV. Ukládá
Panu Františku Rytířovi, starostovi obce Doudleby, zajistit prostřednictvím pořizovatele:
1. Uložení dokumentace změny č1 ÚP Doudleby, včetně dokladů o jejím pořizování u obce Doudleby,
2. Vyhotovení a poskytnutí dokumentací změny č.1 ÚP Doudleby opatřených záznamem o účinnosti 

příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu, 
3. Zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydané změně č.1 ÚP Doudleby.

Přílohy:
1. Důvodová zpráva
2. Návrh změny č.1 ÚP Doudleby, bez příloh

Kolovadlo:
1. Návrh změny č. 1 ÚP Doudleby paré č.1, včetně příloh č.1 a 2

František Rytíř Zdeněk Šmíd

………………………………………………… ………………………………………………….

V Doudlebech  dne  29.4.2014
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