
Obec Doubice

Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Doubice
konaného dne 30. 05. 2016 od 16:00 hodin

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

Termín konání: 30. 05. 2016 od 16:00 hod

Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny):
Ing. Jan Drozd, Alena Jašíčková Jetýlková, Břetislav Jemelka, Karel Rezek, Miloslav Čapek
Andrea Rezková,  Filip Molčan (7 členů ZO = 100%)

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 7 zastupitelů (v plném
počtu) a že je usnášeníschopné.

 Předsedající navrhl zapisovatelem Ing. Jana Drozda (sebe) a ověřovateli zápisu pana
Miloslava Čapka a pana Karla Rezka. 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 Miloslava Čapka a pana Karla Rezka.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
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 dubna 2016
5) nová smlouva na odpady (obec versus občané a chalupáři)
6) VZMR oprava hasičárny
7) dotace z POV na PD Oprava Velkého rybníka – zajištění spolufinancování
8) schvalování účetní závěrky obce Doubice za rok 2015
9) schvalování závěrečného účtu obce za rok 2015



10) schvalování inventury za rok 2015 a auditu Ústeckého kraje
11) došlá pošta a podání občanů

- žádost o koupi části pozemku 2166/1 v k.ú. Doubice
- žádost o koupi pozemku 531 v k.ú. Doubice
- žádost SPD o příspěvek na koloběžkové závody (dar)

12) různé + diskuze
- enwox energy od 1.5.2016
- kamerový systém v obci
- místní orientační systém (info SFŽP)
- nové přímotopy na OU
- žádost o povolení konání veřejné sbírky - info

13) usnesení a závěr 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3) KONTROLA USNESENÍ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE:
 Předsedající  přečetl  přítomným  všechna  usnesení  ze 7  a  13.  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  opětovně  informoval  přítomné  o  průběhu  plnění  tohoto  usnesení
zastupitelstva obce Doubice, tedy že jsou instalovány stále pouze 4 z 5 plánovaných
kamer,  včetně  záznamových  zařízení  a  instalace  poslední  kamery  vázne  na
přítomnosti  vlastníka  dotčeného  objektu,  což  není  ze  strany  obce  ovlivnitelné  a
usnesení tedy z tohoto důvodu není splněno v určeném termínu. Přítomní zastupitelé
se shodli, že pokud se instalace poslední kamery nepovede v původně plánovaném
objektu, bude osloven někdo ze sousedů.

4) HOSPODAŘENÍ OBCE DO DUBNA 2016:
 Předsedající seznámil přítomné s hospodařením obce Doubice do 30. 04. 2016 dle

výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu, dále seznámil přítomné se zůstatky finančních
prostředků  na  obecních účtech  k 30.  04.  2016.  Předložena  byla  i  kniha  přijatých
faktur, ze které bylo patrné, za co v uplynulém období obec zaplatila a v jaké výši.
Dotazy zastupitele Karla Rezka na jednotlivé položky (péče o zeleň, nákup vlajek)
rozpočtové skladby byly ve spolupráci s účetní obce uspokojivě zodpovězeny. 

 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 30.
04. 2016.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

5) NOVÁ SMLOUVA NA ODPADY:
 Předsedající seznámil přítomné se zněním nové smlouvy na likvidaci odpadů, kterou

bude obec nově uzavírat s občany a chalupáři (v případě jejich zájmu). Místostarosta
Břetislav Jemelka informoval přítomné o budoucím jednání s firmou Marius Pedersen,



a.s., po kterém dojde ke zpřesnění nabízených služeb a cen. Smlouva tedy nebude
schvalována na 14. zasedání ZO, nýbrž na 15. zasedání v červnu 2016. 

6) VZMR OPRAVA HASIČÁRNY:
 Předsedající  oznámil  přítomným,  že  v rámci  vypsané  veřejné  zakázky  malého

rozsahu  na  provedení  opravy  hasičárny  bylo  osloveno  6  stavebních  firem,  avšak
žádná  z nich  nepodala  v určeném  termínu  svou  nabídku.  Zastupitelé  rozhodli  o
novém vypsání veřejné zakázky malého rozsahu.

 Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje starostu obce opětovným vypsáním veřejné zakázky
malého rozsahu na výběr dodavatele prací opravy hasičárny v termínu do 15. 06. 2016.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

7)  DOTACE  Z  POV  NA  PD  OPRAVA  VELKÉHO  RYBNÍKA  –  ZAJIŠTĚNÍ
SPOLUFINANCOVÁNÍ

 Předsedající seznámil přítomné se sdělením zástupce Ústeckého kraje o schválení
dotace z Programu obnovy venkova ve výši 50.000,- Kč na zpracování projektové
dokumentace  na  opravu  Velkého  rybníka  a  dále  o  požadavku  Ústeckého  kraje
schválit zastupitelstvem obce spolufinancování té části objednávky, která přesahuje
výši přidělené dotace.  

 Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Doubice  schvaluje  zajištění  spolufinancování  projektu  PD  Oprava
Velkého rybníka a to ve výši 101.734,- Kč z rozpočtu obce Doubice.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

8) SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBCE DOUBICE ZA ROK 2015:
 Předsedající  seznámil  přítomné  s  účetní  závěrkou  obce  Doubice  za  rok  2015  a

konstatoval,  že tato byla  řádně vyvěšena na úřední  desce,  včetně všech příloh s
dodržením zákonné lhůty.

 Předsedající  vyzval  přítomné  zastupitele  ke  vznesení  případných  výhrad  k účetní
závěrce. Žádné výhrady nebyly vzneseny.

 Zastupitelstvo obce hlasovalo o schválení účetní závěrky obce Doubice za rok 2015.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice bez výhrad schvaluje podle § 4, odst. 8, písmene w), zákona
číslo  563/1991  Sb.,  o  účetnictví  v  platném  znění  a  §  84,  odst.  2,  písmene  b)  zákona
č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění účetní závěrku obce Doubice sestavenou ke dni
31. 12. 2015
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

9) SCHVALOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DOUBICE ZA ROK 2015:
 Předsedající seznámil přítomné se závěrečným účtem obce Doubice za rok 2014 a

konstatoval, že byl řádně vyvěšen na úřední desce s dodržením zákonné lhůty.



 Předsedající  vyzval  přítomné  zastupitele  ke  vznesení  případných  výhrad  k
závěrečnému účtu. Žádné výhrady nebyly vzneseny.

 Zastupitelstvo obce hlasovalo  o schválení  závěrečného účtu obce Doubice za rok
2015.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce
Doubice za rok 2015, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

10) SCHVALOVÁNÍ INVENTURY ZA ROK 2015 A AUDITU ÚSTECKÉHO KRAJE:
 Předsedající seznámil přítomné s inventurou za rok 2015.
 Předsedající  seznámil  přítomné s výsledy auditu provedeného Ústeckým krajem a

konstatoval,  že  jak  inventura,  tak výsledky  auditu  byly  řádně vyvěšeny na úřední
desce s dodržením zákonné lhůty.

 Předsedající vyzval přítomné zastupitele ke vznesení případných výhrad k inventuře
a výsledkům auditu Ústeckého kraje. Žádné výhrady nebyly vzneseny.

 Zastupitelstvo obce hlasovalo o schválení inventury za rok 2015 a výsledcích auditu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Doubice  schvaluje inventuru za rok 2015 a současně  audit  Ústeckého
kraje bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
 

11) DOŠLÁ POŠTA A PODÁNÍ OBČANŮ:
 Předsedající  seznámil  přítomné  s provedeným  geometrickým  oddělením  části

pozemku p.p.č.7/1 v k.ú. Doubice a se souhlasem MěÚ Rumburk s oddělením části
pozemku p.p.č.7/1 o výměře 72 m2 a scelením této části s pozemkem p.p.č.3/1 v k.ú.
Doubice. Dále oznámil, že záměr prodej části pozemku byl řádně vyvěšen na úřední
desce od 14. 09. 2015 do 30. 05. 2016 a že prodeji části pozemku o výměře 72 m2

žadatelům manželům Dostálovým,  nic  nebrání.  Návrh na oddělení  a scelení  části
pozemku  na  Katastr  nemovitostí  bude  doručen  po  proběhnuvším  prodeji  části
pozemku p.p.č.7/1 o výměře 72 m2 a zaplacení kupní ceny kupujícími. 

 Po krátké diskuzi bylo navrženo usnesení, o kterém zastupitelé hlasovali.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Doubice  schvaluje  prodej  geometricky  zaměřené  části  pozemku
p.p.č.7/1 v k.ú. Doubice o výměře 72 m2 manželům Dostálovým za cenu 50 Kč/m2 a pověřuje
starostu obce přípravou a podpisem kupní smlouvy v termínu do 30. 06. 2016. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

 Předsedající seznámil přítomné s žádostí paní JUDr. J. G. o odkoupení části cesty
p.p.č.2166/1 v k.ú. Doubice a dále s kopiemi žádostí z let 2006 a 2009 ve stejné věci,
na které nebylo předchozími zastupitelstvy nijak reagováno.

 Nastala diskuze o nutnosti zachování přístupnosti obce Doubice po cestách, které
jsou v majetku obce a tom, že někteří majitelé nemovitostí si je oplocují, aniž by byli
jejich vlastníky. Přítomný host paní D. R. v této souvislosti představila záměr pana M.



H. požádat obec o směnu pozemků (napravení stavu v KN a skutečně obcí užívaných
pozemků respektive cest.)   

 Po diskuzi bylo navrženo usnesení, o kterém zastupitelé hlasovali.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce Doubice  projednalo žádost paní JUDr. J. G. a prodej části pozemku
p.p.č.2166/1 v k.ú. Doubice neschvaluje a odmítá. 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 1
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

 Předsedající seznámil přítomné s žádostí podepsanou společně panem Ing. arch. P.
B., Mgr. L.W. a Ing. L.T. o koupi pozemku p.p.č.531 v k.ú. Doubice, který dlouhou
dobu oplocen a využíván shora jmenovanými  žadateli  v dobré víře,  že patři  k jimi
vlastněným pozemkům.

 Proběhla diskuze o využitelnosti předmětného pozemku obcí Doubice.
 Po diskuzi bylo navrženo usnesení, o kterém zastupitelé hlasovali.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice  projednalo  žádost Ing. arch. P. B., Mgr. L. W. a Ing. L.T. o
koupi  pozemku  p.p.č.531  v k.ú.  Doubice  o  výměře  159  m2  a  pověřuje  starostu  obce
zveřejněním záměru prodeje v termínu do 30. 06. 2016. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

 Předsedající seznámil přítomné s žádostí Spolku přátel Doubice o finanční příspěvek
na  koloběžkové  závody  ve  výši  2000,-  Kč.  V diskuzi  bylo  navrženo  poskytnout
žadatelům dar v požadované výši.

 Po diskuzi bylo navrženo usnesení, o kterém zastupitelé hlasovali.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Doubice  projednalo  žádost  Spolku  přátel  Doubice  o  příspěvek  na
koloběžkové závody a schvaluje poskytnutí daru ve výši 2000,- Kč s tím, že obec Doubice
bude při propagaci uvedena jako spolupořadatel. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

 Předsedající seznámil přítomné s žádostí Jaroslava Navary z klubu Fabrika o finanční
dar na akce pro děti v roce 2016 ve výši 5000,- Kč (Barvení vajíček, Čarodějnice, Den
dětí, Drakiáda, Mikulášská nadílka a Den otců. V diskuzi bylo navrženo poskytnout
žadateli dar v požadované výši.

 Po diskuzi bylo navrženo usnesení, o kterém zastupitelé hlasovali.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo žádost Jaroslava Navary o finanční dar na akce pro
děti v klubu Fabrika v roce 2016 a schvaluje poskytnutí daru ve výši 5000,- Kč s tím, že obec
Doubice bude při propagaci uvedena jako spolupořadatel. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

 Předsedající seznámil přítomné s dopisem pana M. H., kterým vyjádřil své připomínky
k probíhající změně č.01 Územního plánu obce Doubice. Tyto připomínky budou obcí
předneseny při veřejném projednání této změny ÚP.

 Předsedající seznámil přítomné se stížností paní J. na souseda a sdělil přítomným,
že stížnost vyřeší sám.



12) RŮZNÉ + DISKUZE:
 Předsedající seznámil přítomné se změnou dodavatele elektřiny pro obec Doubice od

01. 05. 2016 (Enwox Energy, s.r.o.) tak jak bylo rozhodnuto v lednu 2016.
 Předsedající informoval přítomné o instalovaném kamerovém systému, jeho využitím

Policií  ČR a poslední kameře čekající na instalaci. Dále také o průběhu registrace
kamerového systému na Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 Předsedající informoval přítomné o sdělení SFŽP o vyhovění žádosti o změnu dotace
na  vybudování  místního  orientačního  systému  v důsledku  nepovolení  instalace
uvítacích  tabulí  dopravním  inspektorátem  Policie  ČR.  Ministr  životního  prostředí
podepíše nové rozhodnutí v následujícím týdnu.

 Předsedající  informoval  přítomné  o  provedené  instalaci  nových  přímotopů  na
obecním úřadu.

 Předsedající seznámil přítomné s průběhem a schválením veřejné sbírky na varhany
v doubickém kostele a že počínaje dnem 30. 05. 2016 je sbírka zahájena.

 Předsedající  požádal  přítomné  o  pověření  svolat  veřejné  zasedání  zastupitelů
s občany a chalupáři  obce Doubice. Bylo navrženo usnesení, o kterém zastupitelé
hlasovali.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje starostu obce svoláním veřejného setkání zastupitelů
s občany a chalupáři obce Doubice na 02. 07. 2016 od 15:00 v hotelu JEF. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

 Předsedající seznámil přítomné s tím, že dne 31. 05. 2016 uplyne lhůta pro podání
návrhů občanů na změnu č.02 územního plánu obce Doubice.  Všechny doručené
žádosti  budou  k posouzení  předány  komisi  pro  územní  plán,  stavby  a  životní
prostředí. Komise předloží zastupitelstvu obce své stanovisko s posouzením všech
žádostí.  Zastupitelstvo obce se následně usnese o pořízení  změny č.02 ÚP obce
Doubice a jejím rozsahu. 

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 27. 06. 2016 od 16:00 na obecním úřadě.

 Předsedající  poděkoval  přítomným  za  aktivní  účast  a  ukončil  14.  zasedání
zastupitelstva obce v 17:27.

Zápis byl vyhotoven dne 31. 05. 2016

Zapsal: Ing. Jan Drozd ……………………………………………



Ověřovatelé zápisu:

Miloslav Čapek ……………………………………………

Karel Rezek ……………………………………………

Ing. Jan Drozd, starosta obce ……………………………………………

Břetislav Jemelka, místostarosta obce ……………………………………………


	Karel Rezek ……………………………………………

