Zápis ze schůze občanů se zastupitelstvem,
konané dne 26. října 2003 ve 14:00
v Baště Staré hospody v Doubici
Program:
1)
2)
3)
4)

5)

zahájení - představení hostů - pan Himmer
dotace - informace a diskuse - ing. Jan Bittner
územní plán - stručná zpráva - sbírka - pan Himmer
územní plán - odpovědi na připomínky a dotazy obyvatel - ing.
arch. Richard Cibik
závěr

ad 1) Schůze zahájena v 14:10, přivítání hostů a posluchačů, přítomno 52 osob,
zastoupeno 38 nemovitostí, místo ing. arch. Cibika (nemocen) přijeli jako
zástupci fy Facis ing. arch. manželé Černí. Pan Himmer omluvil nepřítomnost
paní starostky a dalších členů zastupitelstva (pan Obešlo, paní Jašíčková).
Z trvale žijících v obci projevily zájem pouze paní Rezková, Randáčková
a Fuksová. Z pánů to byli pan Hamáček, Rezek, Vachalec, Himmer…
ad 2) Ing. Bittner vysvětlil situaci „na trhu“ dotací, zejména ve vztahu k malým
obcím do 500 obyvatel. Další témata byly strukturální fondy EU, připravovaný
Leader+, nutnost projektové připravenosti obcí, termín prvních žádostí do konce
roku. Malé obce jsou v praxi pružnější v rozhodování, záleží na nápadech.
Uvedl, že považuje Doubici za mimořádnou (vzhledem k poloze a složení
obyvatel) obec s velkými možnostmi do budoucna, bude-li dost rychlá.
Slučování ve svazcích a sdruženích obcí zvyšují dosažitelnost dotací.
ad 3) Pan Himmer pak seznámil všechny s výsledkem sbírky (cca 21.000,- Kč)
na územní plán a jmenovitě poděkoval všem dárcům. Opět zmínil nutnost
spolupráce všech majitelů nemovitostí v obci. Dále uvedl, že obec již má 94
obyvatele a že tedy chybí pouze 7 trvale bydlících k dosažení hranice 101 osob,
což by obci přineslo zvýšení ročního příjmu o cca 200.000,- Kč. Požádal
závěrem opakovaně o podporu sbírky a o přihlášení dalších obyvatel z řad
chatařů a chalupářů k trvalému pobytu. Zmínil podanou žádost na dotaci na
vytvoření územního plánu a na opravu kapličky, a také plánovanou žádost o
dotaci na obnovení rybníků a opravu komunikací. Zároveň upozornil na
existenci elektronické podatelny obce.
ad 4) Pan ing. arch. Černý promluvil zpočátku velice obecně na téma vzniku
územního plánu. Přerušen ing. Matyášem po cca 20 minutách právě pro malou
konkrétnost. Pan Himmer se pak snažil zodpovědět jednotlivé dotazy obyvatel.
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Uváděl konkrétní oblasti problémů, které je třeba řešit v rámci tvorby ÚPD.
Tedy komunikace, sportoviště, rozvody sítí, ÚSES, budoucí výstavba, hřbitov,
… Pan Bubík následně prohlásil, že tyto skutečnosti jsou zase naopak příliš
konkrétní. Paní Hněvkovská se ptala na seznam pozemků, které jsou na prodej.
Pan Himmer odkázal na vývěsní skříňku OÚ a internet. Pan ing. Němec navrhl
vytvoření řekněme poradní skupiny z řad majitelů nemovitostí, která by
v přípravné fázi pomáhala formulovat požadavky a podklady pro vznik ÚPD
obce. Do skupiny se hlásí paní Randáčková a paní Reichová, pánové Němec,
Hamáček, Pohan a Bubík. První setkání proběhne v sobotu 01. listopadu 2003
ve 14:00 společně s panem Himmerem nad mapami katastrálního území obce.
Paní Tauberová v souvislosti s prodejem pozemků v obci zmínila rozdílné ceny
a nazvala plánovanou výstavbu v obci za „trest“. Pan Himmer odpověděl, že
pozemky pochopitelně mají různé ceny, že se ceny budou zvyšovat, že není
problém porovnat ceny srovnatelných prodávaných nemovitostí v Doubici
a třeba v okolních obcích a např. odtud odvodit ceny pozemků. Teorii o „trestu“
odmítl s tím, že obec se snaží získat peníze na územní plán i sbírkou i podanou
žádostí o dotaci POV a že plánované stavby mají opět souvislost hlavně se
zvýšením počtu trvale žijících obyvatel. Doubice se musí do budoucna stát
fungující obcí a nikoliv jen místem rekreace.
ad 5) pan Himmer poděkoval všem účastníkům a ukončil schůzi v 16:20.

Poděkování
Obec Doubice děkuje následujícím rodinám, které zatím přispěly na vytvoření
územního plánu obce:
Pumprovi, Hlaváčkovi, Tafatovi, Fuksovi, Orzolovi, Nečáskovi, Bezrovi,
Němcovi, Jirglovi, Charvátovi, Kneiflovi, Knězkovi, Randáčkovi,
Havelkovi, Kozákovi, Leinweberovi, Tichých, Knéblovi, Pospíšilovi, …
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