Zápis z mimořádného 31. zasedání zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 19. srpna 2013 v úřadovně obecního úřadu
Přítomní:
Program:
1)
2)
3)
4)

5)

dle prezenční listiny přítomno: 7 (100%)

Zahájení a návrh programu
Výběr zhotovitele akce „Oprava místní komunikace p.p.č. 2181 a 2129/1“
Různé
Usnesení
Závěr

ad 1) Zahájení a návrh programu
Pan Schulz zahájil zasedání ZO v 16:06, přivítal přítomné členy ZO a konstatoval, že se zastupitelstvo,
obce sešlo v usnášeníschopném počtu. Navrhl jako zapisovatele sám sebe – schváleno 6ti hlasy, pan
Schulz se zdržel
ZO schválilo ověřovateli zápisu p. Beckelovou a p. Molčana – schváleno všemi přítomnými členy
ZO.
Pan Schulz přednesl návrh programu schůze - schválen jednomyslně.
ad 2) Výběr zhotovitele akce „Oprava místní komunikace p.p.č. 2181 a 2129/1“
Vzhledem k malému rozsahu projektu byli v rámci poptávkového řízení osloveni tři dodavatelé: firmy
SAM a.s., ZEPS s.r.o. a DOKOM FINAL s.r.o. Jejich nabídky posuzovalo ZO z hlediska tří kritérií,
kterými byla cena s DPH; délka záruky za dílo a reference. ZO jednomyslně určilo za dodavatele firmu
DOKOM FINAL s.r.o., která nabídla jak nejnižší cenu – 552.717,11 Kč včetně DPH, tak i nejdelší záruku
za dílo – 36 měsíců. Tato firma též doložila 49 referencí. Další dvě nabídky poskytovaly jak kratší záruční
dobu, tak vyšší cenu.
ZO pověřilo starostu p. Schulze podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Oprava místní komunikace p.p.č
2181 a 2129/1“ s firmou DOKOM FINAL, s.r.o. – 6ti hlasy přítomných, pan Schulz se zdržel
Ad 3) různé
ZO vyslechlo stížnosti manželů Krbůškových a Zvolských ohledně stavu místních komunikací p.č.
2173/1 a p.č. 2175.
V případě komunikace p.č. 2173/1 jde o letitý problém – jedná se o cestu, která vede podél Horního
rybníka, čili jedna její strana neustále ubývá vlivem povětrnostních vlivů a „mizí“ v rybníce. Manželé
Krbůškovi navrhují, aby obec tuto mizející část cesty nějak „zachytila“ a „zabezpečila“ proti dalšímu
erodování.
Obec nechá vypracovat návrh na provedení sanace této cesty, včetně odhadu finanční náročnosti akce,
neboť ZO předpokládá, že to nebude otázka „několika stovek“, jak se domnívají manželé Krbůškovi, a
navíc to nepůjde udělat jen tak „od oka“ s přispěním místních „VPP“ pracovníků. Návrh manželů
Krbůškových, aby obec odkoupila od ing. Klitsche a ing. Lejska kus jejich pozemků za účelem rozšíření
stávající cesty p.č. 2173/1 se v současné době nejeví jako realizovatelný.
Cesta p.č. 2175 (tzv. „od křížku u Fuchsů“ k lesu) nebyla nikdy zpevněnou místní komunikací.
V letošním roce v této oblasti probíhala stavba rodinného domku a cesta byla vystavena velkému zatížení.
To bylo důvodem toho, že po masivních deštích a při současném zatěžování cesty těžkou stavební
technikou bývala tato cesta částečně obtížně průjezdná. Podle informací, které má ZO k dispozici tuto

neblahou skutečnost uvedl po dokončení stavby stavitel pan L. do pořádku a cesta je nyní průjezdná jako
bývala v minulosti.
ZO průběžně financuje opravy místních komunikací v obci. Vzhledem k finančním možnostem obce se
jedná každý rok o jeden úsek místních komunikací. Pořadí opravovaných úseků se odvíjí od toho, kolik
trvale žijících obyvatel žije na tom kterém úseku a jak je tedy předmětný úsek v průběhu roku využíván.
Místní komunikace p.č. 2175 nevede k obydlím trvale žijících obyvatel a není pravidelně využívána,
proto o ní zatím nebylo uvažováno jako o kandidátce na nějakou složitější úpravu.
Pan starosta Schulz v průběhu diskuse odmítl názor paní Zvolské, že „budování cest pod hrází“ (tzv.
Biopark) je podle ní naprosto zbytečné. Pan Schulz vznesl řečnickou otázku, zda tedy byl lepší předchozí
stav, kdy v místech dnešního parku byla skládka odpadů. Dodal, že cestičky v parčíku plní ten účel, aby
například maminky s dětmi nemusely chodit po hlavní silnici nebezpečnou zatáčkou, ale mohly projít pěší
stezkou.
Ad 4) Usnesení
Zo schválilo:
- zapisovatelem pana Martina Schulze – šesti hlasy přítomných, pan Schulz se zdržel
- ověřovatele zápisu paní Marcelu Beckelovou a pana Filipa Molčana – pěti hlasy, p. Beckelová a p.
Molčan se zdrželi
- jako zhotovitele projektu „Oprava komunikací p.p.č. 2181 a 2129/1“ firmu DOKOM FINAL s.r.o.
– všemi hlasy přítomných
pověření starosty Martina Schulze s uzavřením smlouvy na provedení projektu „Oprava místních
komunikací p.č. 2103/1 a p.č. 2178 s firmou DOKOM FINAL s.r.o. – šesti hlasy přítomných, p.
Schulz se zdržel
usnesení – všemi hlasy přítomných.
Ad 5) Závěr
- příští zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 23. září 2013 od 16:00 v budově OÚ.
-

pan Schulz poděkoval všem přítomným za účast a poté ukončil zasedání ZO v 17:05

Ověřovatelé zápisu:

Marcela Beckelová

Martin Schulz
starosta obce

Filip Molčan
V Doubici 20. 8. 2013

Zapsal: Martin Schulz

