Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 1. června 2009 v úřadovně obecního úřadu

Přítomní:

dle prezenční listiny přítomno: 6 (86%), p. Jašíčková omluvena

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájení a návrh programu
Kontrola plnění usnesení ZO
Návrh na rozšíření NP ČŠ – p. Ing. Benda
Vzhled obce – kácení stromů, odpady
Plánované projekty – oprava místních komunikací, obecní úřad, kostel
Došlá pošta a návrhy občanů
Různé
Usnesení
Závěr

ad 1) Zahájení a návrh programu
Pan Schulz zahájil zasedání ZO v 16:03, přivítal přítomné členy ZO, konstatoval, že se zastupitelstvo
obce sešlo v usnášeníschopném počtu (paní Jašíčková omluvena) a navrhl jako zapisovatelku jednání
slečnu Bošinovou – schváleno všemi přítomnými členy ZO.
Dále ZO schválilo ověřovateli zápisu pana Miloslava Čapka a pana Ing. Leška Bubíka, schváleno
čtyřmi hlasy přítomných zastupitelů, páni Bubík a Čapek se zdrželi.
Pan Schulz přednesl návrh programu schůze, schválen všemi přítomnými zastupiteli.
ad 2) kontrola plnění usnesení ZO
Usnesení ZO byla průběžně plněna – byla předjednána změna v organizaci odvozu odpadu: tříděný odpad
bude nadále zpracovávat firma Pro Eko Varnsdorf; směsný odpad firma Marius Pederssen (Eko Servis
Varnsdorf).
Ad 3) návrh na rozšíření NP ČŠ
Pan Schulz uvedl ředitele Správy Národního parku České Švýcarsko, p. Ing. Bendu, který ZO podal
informace o návrhu na rozšíření NP ČŠ. V principu jde o to, řekl p. Benda, že obec Doubice je jedna
z dvanácti obcí, kterých by se případná změna hranic území NP ČŠ dotkla. Správě Parku jde především o
nápravu jistých „nelogičností“, které do tvorby hranic Parku vloudily při původním projednávání vzniku
Parku. V případě obce Doubice (kde Park nyní zaujímá cca 84 procent katastrálního území, po změně by
to bylo 89 procent) se jedná o dvě území: lesní prostor pod obcí směrem na Chřibskou a západní část
obce, ohraničenou silnicí na Kyjov a na Chřibskou. Návrh na souhlasné stanovisko obce k tomuto záměru
probíralo ZO již na předchozích jednáních. Podle ing.. Bendy jde v případě návrhu na rozšíření v oblasti
západní části obce o jistou „kosmetickou“ úpravu, totiž převedení území ze (současné) působnosti CHKO
Labské pískovce pod působnost NP ČŠ, což by nemělo mít vliv na změnu pravidel a ochranářských
nařízení, která pro tuto oblast platí. Pan ing. Benda požádal ZO, aby se vyjádřilo k oběma navrhovaným
možnostem. Po diskusi ZO přijalo souhlasné stanoviska k rozšíření hranic NP ČŠ pro „jižní“ oblast (pod
obcí směrem Chřibskou, oblast Přední Doubice). Stanovisko k návrhu na rozšíření hranic NP ČŠ přímo

v obci (západní část, včetně zemědělských pozemků, Staré Doubice) zůstává nadále předmětem diskuse a
konzultací.
Ad 4) vzhled obce
Pan Jemelka informoval ZO o výsledku místního šetření ohledně stromů, které jsou potenciálním
ohrožením bezpečnosti chodců, cyklistů i motoristů na silnici v obci směrem na Krásnou Lípu. Podle
odborného stanoviska ing. Knoblocha z CHKO Lužické hory jsou největším potenciálním nebezpečím
čtyři stromy. Bylo proto navrženo jejich pokácení, navíc s přihlédnutím k tomu, že v místě je již vysazena
náhradní výsadba. ZO souhlasí s tím, aby se o pokácení stromů postaral p. Rezek, výměnou za dřevo.
(Náklady na pokácení stromů jsou odhadovány –vzhledem k umístění a vzrůstu - na cca
5.000-8.000,-/strom, prodejem dřeva by se získalo cca 300 (třista),-/strom)
Odvoz odpadů z obce by měly i nadále zajišťovat tytéž firmy, jako dosud, s tím rozdílem, že o tříděný
odpad (odvoz pytlů s tříděným odpadem a odvoz obsahu kontejnerů – na „Kyjovské cestě“ a u „Obecního
úřadz“) se postará firma Pro Eko Varnsdorf a o odvoz směsného odpadu (jako doposud) firma Marius
Pedersen (Eko Servis Varnsdorf). Pan Schulz jen připomněl, že upravený systém odvozu odpadů je nový
a nevyzkoušený. Na druhou stranu – předchozí systém, kdy odvoz tříděného odpadu provozovaly obě
společnosti, byl pro obec – mírně řečeno – neekonomický. ZO souhlasí rozdělením odvozu odpadů mezi
společnosti Pro Eko Varnsdorf a Marius Pedersen podle již projednávaného schématu.
Pan Čapek navrhl, aby obec pořídila odpadkové koše na hráz u Velkého rybníka. Jde o to, že na ní panuje
relativně rušný turistický provoz, což zapříčiňuje neustálé a poměrně masivní znečišťování hráze
odpadky.
Ad 5) plánované projekty
Pan Schulz informoval ZO o nejnověji vzniklé situaci, kdy rozhodnutím vlády přestalo být DPH tzv.
„uznatelným nákladem“ v dotačních programech. V praxi a česky to znamená, že zatímco dosud obec
„mířila“ na dotační projekty s 10-ti procentní účastí obce, nyní bude muset nést náklady i na platbu DPH,
což okamžitě zvyšuje náklady obce na zhruba 30 procent. Z toho plyne, že řada „větších“ projektů začíná
být pro obec opět těžko realizovatelných.
S ohledem na tuto skutečnost je nyní na zvážení, zda by pro obec nebylo schůdnější realizovat např.
opravu místních komunikací prostřednictvím menších (krajských) dotací, které však počítají s cca 30
procentní účastí obce, v kombinaci s větším využitím vlastních prostředků (z prodeje těch několika
pozemků, kterými obec ještě disponuje).
ad 6) Došlá pošta a podání občanů
Vzhledem k řadě žádostí o prodej obecních pozemků ZO projednalo schválilo vyhlášení záměru prodeje
pozemků (viz „Usnesení“).
ZO rozhodlo o tom, nevyhlásit záměr prodeje pozemků p.č. 321, 282m2 (jde o parkovací místo), a dále
části p.č. 2166/1 (jedná se o místní komunikaci).
ZO vyhlašuje záměr pronájmu pozemků (k sekání): p.č. 1492/1, 12.529m2 a části p.č. 879/5, 545m2.
ad 7) Různé
ZO projednalo žádost manželů Rezkových o příspěvek na uspořádání Dětského dne v areálu Staré
hospody 6. června 2009. ZO schválilo příspěvek 3.000,- Kč, - pěti hlasy přítomných, p. Rezek se zdržel..

Ad 8) Usnesení
Zo schválilo:
zapisovatelku slečnu Janu Bošinovou – jednomyslně
ověřovatele zápisu pana Ing. Bubíka a pana Čapka – jednomyslně, pan Ing. Bubík a pan Čapek se
zdrželi hlasování
program – jednomyslně
Návrh na rozšíření NPČŠ v oblasti přední Doubice dle návrhu ze dne 4.5.09 a o zbylé části severní
Doubice bude jednat na příštím ZO – jesnomyslně
řešení odpadu, tak aby tříděný odpad odvážela firma Ing. Hulána a směsný odpad firma Marius
Pedersen – jednomyslně
vyvěsit záměr prodeje pozemku č. 928/2 o výměře 9 493m2 a 793 o výměře 1 097 m2 - jednomyslně
vyvěsit záměr prodeje pozemku 7/1 o výměře 495 m2 s věcným břemenem na veřejný vodovodní
řád – jednomyslně
vyvěsit záměr prodeje pozemku č. 311 o výměře 72m2, pč. 290 o výměře 270m2, p.č. 241 i výměře
36m2 - jednomyslně
vyvěsit záměr pronájmu pozemku 1492/1 o výměře 12 529m2 a 879/5 o výměře 545m2 –
jednomyslně
příspěvek 3 000Kč na dětský den manželům Rezkovým – jednomyslně, pan Rezek se zdržel
hlasování
Usnesení - jednomyslně
ZO bere na vědomí
pověření starosty k jednání s případnými zájemci o tyto pozemky
Ad 9) Závěr
- pan Schulz poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání ZO v 18:24.
- příští zasedání zastupitelstva obce bude v úterý 7. července 2009 od 16:00 v budově OÚ.
Ověřovatelé zápisu:

Miloslav Čapek

Martin Schulz
starosta obce

ing. Lešek Bubík
V Doubici 8. června 2009

Zapsala: Jana Bošinová

