Obec Doubice

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Doubice
konaného dne 21. 03. 2016 od 16:00 hodin
Místo konání:

Obec Doubice – Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost

Termín konání:

21. 03. 2016 od 16:00 hod

Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny):
Ing. Jan Drozd, Andrea Rezková, Břetislav Jemelka, Karel Rezek, Miloslav Čapek, Filip
Molčan (6 členů ZO = 86%)
Omluveni: Alena Jašíčková Jetýlková
1) ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A
ZAPISOVATELE:
 Zasedání zastupitelstva zahájil v 16:00 starosta Ing. Jan Drozd a zasedání
zastupitelstva předsedal.
 Předsedající konstatoval, že se zastupitelstvo sešlo v počtu 6 zastupitelů a že je
usnášeníschopné.
 Předsedající navrhl zapisovatelem Ing. Jana Drozda (sebe) a ověřovateli zápisu pana
Karla Rezka a paní Andreu Rezkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
 O určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele zastupitelstvo hlasovalo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice určuje zapisovatelem Ing. Jana Drozda a ověřovateli zápisu
pana Karla Rezka a paní Andreu Rezkovou.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 1
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
2) NÁVRH A SCHVÁLENÍ PROGRAMU:
 Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce. Vyzval přítomné ke vznesení návrhů na doplnění. Návrhy na doplnění nebyly
vzneseny.
 ZO hlasovalo o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:
3) kontrola plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce
4) hospodaření obce do února 2016
5) návrh na digitalizaci kroniky obce Doubice

6) cenová nabídka přímotopů na obecní úřad
7) audit hospodaření obce Ústeckým krajem (12.2.2016)
8) PD na rekonstrukci Velkého rybníka
9) plán povodňové pochůzky, školení povodňové komise (informace)
10) rozpočtová změna č.01 rozpočtu obce Doubice na rok 2016
11) došlá pošta a podání občanů
- oprava studánky v zatáčce u Čapků (rozpočet, diskuze)
- rozhodnutí o přidělení dotace na místní orientační systém
- pronájem obchodu (nabídka)
- oprava vedení nízkého napětí v obci (projekt)
12) různé + diskuze
- výsledky kontroly OSSZ dne 17.03.2016
- prořez stromů na obecních pozemcích (informace)
- posouzení energetické náročnosti budovy OÚ
- upravené úřední hodiny OÚ
- zahájení svozu bioodpadu
13) usnesení a závěr
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3) KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA:
 Předsedající přečetl přítomným všechna usnesení ze 7 a 10. zasedání ZO a
konstatoval, která byla splněna a s jakým výsledkem.
 Všechna usnesení zastupitelstva obce Doubice byla splněna a jedno trvá:
Č. 7 /13 /2015


Zastupitelstvo pověřuje starostu obce zajištěním realizace
kamerového systému v I.čtvrtletí 2016

Předsedající informoval přítomné o průběhu plnění tohoto usnesení zastupitelstva
obce Doubice, tedy že jsou již instalovány 4 z 5 plánovaných kamer, včetně
záznamových zařízení a poslední kamera bude dle plánu instalována do konce
měsíce března, čímž bude usnesení splněno řádně a včas.

4) HOSPODAŘENÍ OBCE DO ÚNORA 2016:
 Předsedající seznámil přítomné s hospodařením obce Doubice do 29. 02. 2016 dle
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu, dále seznámil přítomné se zůstatky finančních
prostředků na obecních účtech k 29. 02. 2016. Dle požadavku zastupitele pana Karla
Rezka byla předložena i kniha přijatých faktur, ze které bylo patrné za co v uplynulém
období obec zaplatila a v jaké výši.
 Zastupitelstvo obce hlasovalo o vzetí na vědomí informace o hospodaření obce
Doubice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí informaci o hospodaření obce Doubice do 29.
02. 2016.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
5) NÁVRH NA DIGITALIZACI KRONIKY OBCE DOUBICE:





Předsedající seznámil přítomné s cenovou nabídkou firmy J&V Scan na provedení
digitalizace obecní kroniky, která činí 11 Kč bez DPH za jednu stranu kroniky.
Celková cena za digitalizaci celé obecní kroniky by v případě objednání činila cca
5500,- Kč včetně DPH. Zastupitelé se shodli, že digitalizace dosud ručně psané
kroniky je žádoucí.
Zastupitelstvo obce hlasovalo o schválení návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje provedení digitalizace kroniky obce Doubice a
pověřuje starostu obce vystavením objednávky ve výši do 5500,- Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
6) CENOVÁ NABÍDKA PŘÍMOTOPŮ NA OBECNÍ ÚŘAD:
 Předsedající seznámil přítomné s aktualizovanou cenovou nabídkou firmy Mirava na
pořízení nových přímotopů do budovy obecního úřadu a seznámil přítomné
s výsledkem provedené revize rozvodů elektřiny v budově. Proběhla krátká diskuze, o
možných alternativách zajištění vytápění budovy obecního úřadu (infrazářiče,
ústřední topení s elektrickým kotlem).
 Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje pořízení přímotopů od firmy MIRAVA dle předložené
cenové nabídky za 137.228 Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce vystavením
objednávky v případě, že srovnávací návrh pořízení ústředního topení s elektrickým kotlem
bude nákladnější.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
7) AUDIT HOSPODAŘENÍ OBCE ÚSTECKÝM KRAJEM (12.2.2016)
 Předsedající seznámil přítomné s protokolem z kontroly Ústeckého kraje (zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Doubice za rok 2015), ze kterého vyplývá,
že při kontrole nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
 Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí výsledky provedeného přezkoumání
hospodaření obce Doubice za rok 2015.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
8) PD NA REKONSTRUKCI VELKÉHO RYBNÍKA:
 Předsedající seznámil přítomné se čtyřmi cenovými nabídkami na zpracování
projektové dokumentace k rekonstrukci Velkého rybníka, které nechal uchazeče
vypracovat (oslovení e-mailem) a současně seznámil přítomné se skutečností, že
obec požádala o přidělení dotace z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje ve
výši 50 tis.Kč na zpracování této projektové dokumentace. Nabídku předložily
následující firmy: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. ; Ing Martin Růžička – ALCEDO; Ing.
Martin Dobeš a VODNÍ DÍLA – TBD, a.s.. Po krátké diskuzi, důkladném přečtení
všech nabídek a s přihlédnutím k ceně byla jako nejvhodnější zhotovitel PD na
rekonstrukci Velkého rybníka vybrána firma VODNÍ DÍLA – TBD, a.s.



Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice posoudilo předložené cenové nabídky na zhotovení projektové
dokumentace a schvaluje její pořízení firmou VODNÍ DÍLA – TBD, a.s. v celkové nabídnuté
ceně 125.400,- Kč bez DPH a pověřuje starostu vystavením objednávky.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
9) PLÁN POVODŇOVÉ POCHŮZKY, ŠKOLENÍ POVODŇOVÉ KOMISE (INFORMACE):
 Předsedající seznámil přítomné s proběhnuvším školením povodňové komise obce
Doubice a s nutností provedení povodňové prohlídky vodních toků a vodních děl
v obci a s tím, že je velmi žádoucí k této povodňové prohlídce přizvat zástupce
vodoprávního úřadu a Lesů české republiky, jakožto vlastníka nejdůležitějších
vodotečí.
 Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice rozhodlo, že povodňová prohlídka proběhne dne 18.04.2016 od
12:30 hod a pověřuje starostu obce pozváním zástupce vodoprávního úřadu a LČR, s.p..
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
10) ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č.01 ROZPOČTU OBCE DOUBICE NA ROK 2016:
 Předsedající požádal předsedu finančního výboru, aby seznámil přítomné
s navrhovanou změnou č.01 rozpočtu obce Doubice na rok 2016.
 Pan Filip Molčan, předseda finančního výboru, přednesl přítomným veškeré
podrobnosti, které se týkají provedení rozpočtové změny č.01. Jedná se o doplnění
příspěvku na výkon státní správy ve výši 55 tis.Kč, doplnění dotace na VPP od Úřadu
práce ve výši 39 tis.Kč a to jak na straně příjmů tak na straně výdajů obecního
rozpočtu a dále s přesunem 3000 Kč z položky 2310 (pitná voda) na položku 3612
(bytové hospodářství).
 Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje rozpočtovou změnu č.01 rozpočtu obce Doubice na
rok 2016 s tím, že rozpočet obce se zvýší o 94 tis.Kč jak na straně příjmů tak na straně
výdajů.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
11) DOŠLÁ POŠTA A PODÁNÍ OBČANŮ:
 Předsedající požádal přítomného hosta pana K. M. o představení záměru opravy
studánky v zatáčce u Čapků. Pan K. M. představil architektonickou vizi zpracovanou
Ing. arch. M. a současně položkový rozpočet na provedení opravy zpracovaný panem
E. H.. Tento rozpočet počítá s celkovými náklady na opravu ve výši 24.950,- Kč.
Následně proběhla diskuze, ze které postupně vyplynulo jaké práce lze zajistit
svépomocí a jaké nikoliv a také jak zajistit osvětlení studánky (solární lampy).
Přítomný zastupitel pan Karel Rezek přislíbil, že společně s panem K. M. připraví







návrh, ze kterého jasně vyplyne, které práce a dodávky budou zajištěny svépomocí a
o jaké bude žádána obec Doubice. Hlavním garantem provedení opravy, který bude
práce řídit je pan K.M..
Předsedající seznámil přítomné s rozhodnutím o přidělení dotace z Programu
podpory obcí v regionech národních parků (Státní fond životního prostředí) ve výši
192.944,- Kč na pořízení místního orientačního systému v obci Doubice. Dále
informoval o problému s instalací uvítacích tabulí při vjezdech do obce Doubice, které
jsou součástí místního orientačního systému, jelikož obec dostala zamítavé
stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR a stavebního úřadu k této části
projektového záměru. Dále informoval přítomné o probíhajícím jednání se Státním
fondem životního prostředí o případné úpravě projektu (vypuštění uvítacích tabulí)
tak, aby mohl být projektový záměr alespoň zčásti realizován se současným využitím
přidělené dotace.
Předsedající stručně seznámil přítomné s průběhem činností zastupitelstva obce ve
věci pronájmu nebytových prostor (obchodu pod obecním úřadem) a tedy s aktivní
inzercí, která se dostala díky Filipovi Molčanovi i na sociální sítě a také s počtem
zájemců, z nichž pouze jeden byl vážný. Dále předsedající seznámil přítomné
s podnikatelským záměrem paní Jany Homolkové, která projevila vážný zájem o
pronájem nebytových prostor pod obecním úřadem za účelem provozování obchodu
s potravinami. Následně předal slovo přítomné paní Homolkové, aby svůj záměr blíže
představila. Paní Homolková tak učinila a následně proběhla krátká diskuze, jejím
obsahem bylo pokládání dotazů a jejich zodpovězení. Předsedající následně sdělil
přítomným, že cena za pronájem byla avizována ve výši 500,- Kč / měsíc a že dle
předběžných jednání s paní Homolkovou lze uvažovat o nájmu v maximální výši 100,Kč / měsíc. Z následné diskuze zastupitelů vyplynulo, že jsou ochotni uvažovat i o
symbolickém nájemném 1,- Kč / měsíc, když bude zaručen provoz obchodu
s potravinami. Předsedající dodal, že záměr pronájmu nebytových prostor (obchod
pod obecním úřadem) byl řádně uveřejněn dle zákonných požadavků od 26. 10. 2015
do 21. 03. 2016.
Zastupitelstvo hlasovalo o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje pronájem nebytových prostor o výměře 115 m2
v přízemí budovy č.p.50 (obchod pod obecním úřadem) od 01. 05. 2016 na dobu 5 let za
nájem ve výši 1,- Kč za měsíc a pověřuje starostu obce podpisem nájemní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.




Předsedající seznámil přítomné s oznámením o zahájení projektové přípravy oprav
vedení nízkého napětí v obci Doubice, jejímž investorem bude ČEZ Distribuce, a.s.,
v rámci které bude proveden oprava či výměna všech poškozených dřevěných,
betonových i železných sloupů nesoucích vedení nízkého napětí.
Předsedající seznámil přítomné s žádostí firmy IV nakladatelství s.r.o. o finanční
příspěvek na vydání publikace „Anetka potřebuje pomoc…“ formou placené reklamy
obce. Po diskuzi se zastupitelstvo shodlo, že příspěvek poskytnut nebude.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice neschvaluje poskytnutí příspěvku obce Doubice ve formě
placené reklamy firmě IV nakladatelství s.r.o. na vydání publikace „Anetka potřebuje
pomoc…“.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.








Předsedající seznámil přítomné s rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje o
udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Doubice a městem
Rumburk ve věci přenesené působnosti speciálního stavebního úřadu, čímž tato již
platná smlouva nabyla účinnosti.
Předsedající informoval přítomné o skutečnosti, že byl schválen Plán odpadového
hospodářství Ústeckého kraje. V souvislosti s tímto sdělením dále informoval
přítomné o studii odpadového hospodářství a jejich průběžných výsledcích, která je
zpracovávána v rámci svazku obcí Sdružení pro rozvoj Šluknovska, kterého je obec
Doubice členem.
Předsedající předal přítomným informaci o připravovaném setkání akcionářů
Severočeské vodárenské společnosti, a.s. dne 18. 04. 2016 a zeptal se přítomných
zastupitelů, zda mají zájem se tohoto setkání zúčastnit. Nikdo zájem neprojevil.
Předsedající seznámil přítomné se zaslanou závěrečnou zprávou a závěrečným
vyúčtováním sponzorského daru poskytnutého obcí Lužické nemocnici a poliklinice,
a.s. Rumburk, ze kterého vyplývá, že dar obce Doubice byl využit na pořízení
nemocničních přístrojů, které jsou označeny znakem obce Doubice a textem, že na
tyto přístroje obec přispěla.

12) RŮZNÉ + DISKUZE:
 Předsedající seznámil přítomné s výsledkem kontroly Okresní správy sociálního
zabezpečení za roky 2013, 2014 a 2015, v rámci které nebyla zjištěna žádná
pochybení obce Doubice ani žádné jiné nedostatky. S protokolem bude zastupitelstvo
seznámeno bezprostředně po jeho obdržení.
 Místostarosta obce seznámil přítomné s probíhajícími pracemi v rámci prořezu
stromů na obecních pozemcích.
 Předsedající informoval přítomné o provedené objednávce na provedení posouzení
energetické náročnosti budovy obecního úřadu, které musí být provedeno na základě
zákona č.406/2000 Sb., v platném znění.
 Předsedající informoval přítomné o upravených úředních hodinách obecního úřadu,
které byly zveřejněny a občané obce o nich byly informováni.
 Předsedající seznámil přítomné se termínem zahájení svozu bioodpadu, který bude
zahájen dne 06. 04. 2016.
 Předsedající seznámil přítomné s informačním letákem obce Doubice, který byl
rozeslán a roznesen všem občanům a chalupářům.
 Přítomný host paní R. vznesla návrh, zda by obec neuvažovala o pořízení ústředního
topení s elektrickým kotlem namísto plánovaných přímotopů. Pan Karel Rezek se
zavázal dodat do 14 dnů cenovou kalkulaci na pořízení ústředního topení a
elektrického kotle do budovy obecního úřadu. Následně bylo upraveno a
odsouhlaseno upravené znění usnesení č.5.
 Přítomný host pan K. M. upozornil na to, že Doubické muzeum není jen členů Spolku
přátel Doubice, ale všech doubičáků. Představil návštěvní knihu muzea a záměr
provozovatele (SPD) na rozšíření muzea o další místnost.
 Zastupitel Karel Rezek upozornil na díru v obecní komunikaci u Bartáků.
Místostarosta Břetislav Jemelka přislíbil kontaktovat SČVAK ve věci provedení
opravy, neboť poškození komunikace souvisí s rozvodem vodovodu.
 Zastupitel Karel Rezek pozval všechny přítomné na velikonoční průvod po Doubici
s vojenskou dechovkou.
13) USNESENÍ A ZÁVĚR:
 Vzhledem k tomu, že jednotlivá usnesení zastupitelstva obce byla projednávána a
schvalována postupně u každého bodu programu, nebylo nutné přijímat tato
usnesení znovu.




Zastupitelé obce Doubice se shodli, že příští zasedání zastupitelstva obce proběhne
dne 25. 04. 2016 od 16:00 na obecním úřadě.
Předsedající poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil 11. zasedání
zastupitelstva obce v 17:58.

Zápis byl vyhotoven dne 22. 03. 2016

Zapsal: Ing. Jan Drozd

……………………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Karel Rezek

……………………………………………

Andrea Rezková

……………………………………………

Ing. Jan Drozd, starosta obce

……………………………………………

Břetislav Jemelka, místostarosta obce

……………………………………………

