Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 19. listopadu 2007 v úřadovně obecního úřadu
Přítomní:

dle prezenční listiny přítomno: 5 (71 %)

Program:

1) Zahájení a návrh programu
2) Plánované dotace
3) Územní plán
4) záměr zapsání NP ČS na seznam UNESCO
5) Došlá pošta a podání občanů
6) Různé
7) Usnesení
8) Závěr

ad 1)
Pan Schulz zahájil zasedání ZO v 17:00, přivítal přítomné a konstatoval, ţe zastupitelstvo obce je
usnášeníschopné. Paní Beckelová a paní Jašíčková byly řádně omluveny. Pan Schulz přednesl program
schůze, a navrhl, aby na program jednání byl zařazen bod: stanovisko ZO k záměru – Zapsání NP
České Švýcarsko (resp. národních parků Česko-Saské Švýcarsko) na seznam přírodních památek
UNESCO. Pozměněný program jednání byl schválen jednomyslně všemi přítomnými členy ZO. ZO
schválilo zapisovatelem jednání slečnu Bošinovou, všemi hlasy přítomných. Ověřovateli zápisu ZO
schválilo pana Břetislava Jemelku a pana Miloslava Čapka, všemi hlasy přítomných.
ad 2) plánované dotace
Pan Schulz informoval přítomné zastupitele o současném stavu v oblasti dotací. Jde o to, ţe některé
z dotací, o něţ by obec mohla mít zájem, nejsou zatím vyhlášeny – ke zdrţení došlo (tentokrát) na
Ministerstvu pro ţivotní prostředí. Obec Doubice spadá v mnoha dotačních oblastech jednak do reţimu
obcí do 500 obyvatel – zde je moţné uvaţovat o ţádostech na dotace z programu Ministerstva
zemědělství (je však třeba dořešit problematiku spolufinancování projektů a problematiku vlastnictví
pozemků); za další pak do reţimu obcí, jejichţ území (nebo část území) se nachází v chráněných
oblastech, kde dotační programy spravuje Ministerstvo ţivotního prostředí. V případě Doubice jde
dokonce o území Národního parku, coţ obci, kromě blízkosti instituce s honosným titulem (NP ČŠ),
přináší – v oblasti případných dodací – zatím pramálo.
ad 3) územní plán
Ing. Bubík informoval ZO o postupu prací na dokončování Územního plánu Doubice. Harmonogram
kroků je k dispozici na Obecním úřadě, návrh územního plánu bude vyvěšen na webových stránkách
obecního úřadu.
Ad 4) záměr zapsání NP ČS na seznam UNESCO

Pan Schulz připomněl ZO, ţe informace o nyní jiţ několik let probíhající iniciativě, jejímţ cílem je
zapsání Národního parku České Švýcarsko na seznam přírodních památek UNESCO, byly zastupitelům
předány cca v polovině července 2007. OPS České Švýcarsko tehdy poţádala ZO Doubice (stejně jako
poţádala všechny obce, kterých se širší dopad případného zápisu týká) o stanovisko k tomuto záměru.
Vzhledem k tomu, ţe nějaké stanovisko uţ většina dotázaných obcí přijala (a velkou většinou kladné),
poţádal pan Schulz, aby totéţ učinilo i ZO Doubice. Zastupitelé měli od července k dispozici tzv.
„Impaktovou studii“, která zvaţuje případné (kladné i záporné) dopady zapsání parku na seznam
UNESCO pro dotčené obce. Pan Schulz seznámil ZO se svým pohledem na tuto problematiku: jde o dvě
paralelní věci. Jednou je prestiţní záleţitost pro skutečně výjimečnou krajinnou oblast České Švýcarsko, a
to, jestli NP na seznam UNESCO patří nebo ne, posoudí příslušní odborníci. Druhou věcí je oprávněná
starost sousedících obcí (včetně Doubice), zda budou v souvislosti s případným zvýšeným zájmem turistů
o NP schopné zvládat všechny obecní záleţitosti s tím spojené. V současné době probíhají jednání o
případném přijetí jakési dohody mezi zúčastněnými stranami (NP, MŢP, dotčené obce) o zásadách trvale
udrţitelného cestovního ruchu v regionu, resp. chráněné oblasti České Švýcarsko. Tato dohoda by mohla
svým způsobem pomoci (například i obci Doubice) připravit se na případné zapsání NP do seznamu
UNESCO, co se zlepšení infrastruktury obcí, informovanosti veřejnosti, připravenosti podnikatelských
subjektů (atd.) týče. K tématu proběhla diskuse, jejímţ výstupem bylo rozhodnutí přijmout kladné
stanovisko k diskutovanému záměru.
Usnesení: ZO Doubice projednalo otázku možného zápisu Českosaského Švýcarska na seznam
světového dědictví UNESCO. ZO Doubice tuto snahu podporuje a schvaluje zapojení
starosty/místostarosty do dalších jednání v tomto smyslu.
Ad 5) došlá pošta a podání občanů
Pan Schulz informoval ZO o dopise paní Hlaváčkové, která se necítí být vázána článkem VIII. kupní
smlouvy (sankce za předčasný prodej pozemků), a tudíţ se nechystá sankci zaplatit. Přítomní zastupitelé
se dohodli na tom, ţe o dalším postupu (případná ţaloba) chtějí rozhodnout, aţ se ZO sejde v plném
počtu.

ad 6) různé
Pan Jemelka informoval ZO Doubice o tom, ţe ve spolupráci s CHKO Luţické hory, byla za cca 72.000,Kč obnovena část aleje směrem na Rybniště. CHKO Luţické hory záměr financovala, pověřila výsadbou
nových lip a třešní firmu pana Tomáše Sochy a celá akce byla realizována začátkem listopadu 2007.
ZO Doubice bylo seznámeno s tím, ţe novým smluvním partnerem obce pro zimní údrţbu cest je pan
Zdeněk Vohryzka z Krásné Lípy.
Finanční výbor projednal II. rozpočtovou změnu – prosím, doplnit podle papíru od Leška, resp. FV.
ZO Doubice schvaluje 2. rozpočtovou změnu pro rok 2007 podle zápisu ze zasedání finančního
výboru, předloženého ing. Bubíkem. Schváleno všemi hlasy přítomných zastupitelů.
Ad 7) Usnesení z 8. zasedání ZO Doubice, konaného dne 19. listopadu 2007
-----------doplnit, prosím-----------ad 9) Závěr:
-

pan Schulz ukončil zasedání ZO v 18:30
příští zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 17. prosince 2007 od 17:00 v budově OÚ.

Ověřovatelé zápisu:
Břetislav Jemelka

Martin Schulz
starosta obce

Miloslav Čapek

V Doubici 26. listopadu 2007

Zapsala: Jana Bošinová

