Obec Doubice

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Doubice
konaného dne 27. 06. 2016 od 16:00 hodin
Místo konání:

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

Termín konání:

27. 06. 2016 od 16:00 hod

Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny):
Ing. Jan Drozd, Břetislav Jemelka, Karel Rezek, Miloslav Čapek, Andrea Rezková, Filip
Molčan (6 členů ZO = 86%)
Nepřítomní: Alena Jašíčková Jetýlková (omluvena)
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
Filipa Molčana 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 Filipa Molčana a paní Andreu Rezkovou.
Výsledek hlasování: Pro: 6 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 května 2016
5) nová smlouva na odpady (obec versus občané a chalupáři)
6) VZMR oprava hasičárny
7) kupní smlouva SVS, a.s. (vodovod)
8) smlouva o poskytnutí dotace POV UK (projektová dokumentace Velký rybník)

9) oprava místních komunikací (do chatiček, za Soukupa)
10) došlá pošta a podání občanů
- žádost o koupi pozemku p.p.č.531 v k.ú. Doubice
- žádost o koupi části pozemku p.p.č.2166/1 v k.ú. Doubice
- zpráva o třídění odpadu v roce 2015 (Eko-kom, a.s.)
11) různé + diskuze
- setkání s občany a chalupáři dne 02. 07. 2016 v JEFu
- volební programy 2015 – 2018
- skleněná popelnice - vyhodnocení
12) usnesení a závěr
Výsledek hlasování: Pro: 6 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 14. zasedání ZO a
konstatoval, která byla splněna a s jakým výsledkem.
 Všechna usnesení zastupitelstva obce Doubice byla splněna.
4) HOSPODAŘENÍ OBCE DO KVĚTNA 2016:
 Předsedající seznámil přítomné s hospodařením obce Doubice do 31. 05. 2016 dle
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu, dále seznámil přítomné se zůstatky finančních
prostředků na obecních účtech k 31. 05. 2016. Předložena byla 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 31.
05. 2016.
Výsledek hlasování: Pro: 6 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). Smlouva byla
doplněna o náležitosti dohodnuté na 14. zasedání ZO. Smlouva byla projednána a
ZO hlasovalo o jejím schválení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje znění nové smlouvy na likvidaci odpadů a pověřuje
starostu obce podpisem smluv s občany a chalupáři obce Doubice.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
6) VZMR OPRAVA HASIČÁRNY:
 Předsedající oznámil přítomným, že v rámci vypsané veřejné zakázky malého
rozsahu na provedení opravy hasičárny bylo podruhé osloveno 8 stavebních firem a
v určeném termínu svou nabídku podal pouze jeden uchazeč. Zastupitelé přistoupili
k otevření obálky s nabídkou a rozhodli o vítězi veřejné zakázky malého rozsahu.
 Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice provedlo otevírání obálek a hodnocení nabídek v rámci VZMR
oprava hasičárny a rozhodlo o vítězi veřejné zakázky malého rozsahu, kterým se stal pan
Jan Moravec (IČO:74963732) s nabídkovou cenou 100.639,28 Kč a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem v termínu do 15. 07. 2016.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
7) KUPNÍ SMLOUVA SVS, A.S. (VODOVOD)
 Předsedající seznámil přítomné se zněním návrhu kupní smlouvy na vodovod, které
navrhla SVS, a.s. a dále také o proběhnuvších jednáních s právníky a stanoviskem
advokáta Mgr. Š. J.. Proběhla krátká diskuze nad návrhem smlouvy a situací kolem
jejího uzavření.
 Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo návrh znění kupní smlouvy na koupi obecního
vodovodu předložený SVS, a.s. a s jejím zněním nesouhlasí a neschvaluje její uzavření.
Současně pověřuje starostu obce, aby vstoupil do jednání se zástupci SVS, a.s. a domluvil
bližší podrobnosti narovnání nepřehledné situace vzniklé kolem prodeje obecního vodovodu.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
8) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE POV UK (PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
VELKÝ RYBNÍK):
 Předsedající seznámil přítomné se zněním smlouvy o poskytnutí investiční dotace na
zhotovení projektové dokumentace opravy Velkého rybníka. Dále seznámil přítomné
s průběhem projekčních prací a odhadovaným výsledkem provedeného průzkumu
množství usazenin v rybníce.
 Zastupitelstvo obce hlasovalo o schválení návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo znění smlouvy o poskytnutí investiční dotace na PD
oprava Velkého rybníka, s jejím zněním souhlasí a pověřuje starostu obce jejím podpisem
v termínu do 10. 07. 2016.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
9) OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ (DO CHATIČEK, ZA SOUKUPA):
 Předsedající seznámil přítomné s cenovým i nabídkami pana Radka Dvořáka (IČO:
64004091) na provedení opravy místních komunikací „do chatiček“ a „za Soukupa“ a
dále se zamýšleným průběhem opravy vzhledem k prováděným výkopovým pracím
v chatičkách a umístění nových svodnic v těchto komunikacích. Oprava by měla být
provedena pomocí „broušenky“, která bude v rámci oprav dodána zdarma i
s dopravou, následně bude rozhrnuta, urovnána a zhutněna.
 Přítomný host pan B. upozornil na zamokření této komunikace v první zatáčce a
žádal tuto skutečnost při opravě zohlednit. Předsedajícím bylo zohlednění přislíbeno.
 Zastupitelstvo obce hlasovalo o schválení návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo cenové nabídky pana Radka Dvořáka na opravu
místních komunikací „do chatiček“ a „za Soukupa“, schvaluje provedení opravy dle
předložených nabídek a pověřuje starostu obce vystavením objednávky v termínu do 10. 07.
2016.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
10) DOŠLÁ POŠTA A PODÁNÍ OBČANŮ:
 Předsedající opětovně 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 byl dlouhou dobu oplocen a využíván shora jmenovanými žadateli v dobré víře,
že patři k jimi vlastněným pozemkům. Dále pak informoval, že záměr prodeje
zmiňovaného pozemku byl řádně zveřejněn od 01. 06. 2016 do 20. 06. 2016 a byly
tedy splněny zákonné požadavky předcházející rozhodnutí o prodeji.
 Po krátké diskuzi bylo navrženo usnesení, o kterém zastupitelé hlasovali.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje prodej pozemku p.p.č.531 v k.ú. Doubice o výměře
159 m2 žádatelům Ing. arch. P. B., Mgr. L.W. a Ing. L.T. za cenu 50 Kč/m 2, respektive za
celkovou cenu 7.950,- Kč a pověřuje starostu obce přípravou a podpisem kupní smlouvy
v termínu do 31. 07. 2016.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.





Předsedající seznámil přítomné s žádostí manželů P. o koupi části pozemku
p.p.č.2166/1.
Proběhla diskuze o podobné žádosti projednávané na 14. zasedání ZO, a o trvajících
důvodech k zamítnutí žádosti. Současně bylo diskutováno o návrhu na změnu ÚP
Doubice č.2, která řeší zjednodušení přístupnosti této části obce po předmětném
pozemku. Zastupitelé se shodli, že v okamžiku provedení změny ÚP Doubice č.2
bude možné žadatelům vyhovět.
Po diskuzi bylo navrženo usnesení, o kterém zastupitelé hlasovali.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo žádost manželů P. o koupi části pozemku
p.p.č.2166/1v k.ú. Doubice a prodej části pozemku neschvaluje a odmítá s tím, že se k této
žádosti opětovně vrátí po provedení změny ÚP Doubice č.2.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.




Předsedající seznámil přítomné s výsledky třídění odpadu v obci v roce 2015
zaslanými společností EKO-KOM, a.s.. Konstatoval, že v obci bylo v roce 2015
vytříděno 12,76 tun odpadu, který byl předán k dalšímu využití, což představuje
množství cca o 0,5 tuny vyšší než v roce 2014. Dále seznámil předsedající přítomné
s tím, že za tento tříděný odpad obec inkasovala 36.959,- Kč
Předsedající seznámil přítomné s žádostí představitelů Lužické nemocnice a
polikliniky a.s. o opětovnou finanční podporu tak, jako v roce 2015. Po proběhnuvší
diskuzi se zastupitelé shodli, že před svým rozhodnutím vyčkají výsledků jednání o
této podpoře v rámci dobrovolných svazků obcí (Tolštej a Sever).

11) RŮZNÉ + DISKUZE:
 Předsedající projednal s přítomnými program veřejného setkání zastupitelů s občany
a chalupáři obce, které proběhne dne 02. 07. 2016 od 15:00 hod v hotelu JEF.
 Předsedající projednal s přítomnými způsob diskutování plnění volebních programů
všech volebních uskupení na veřejném setkání zastupitelů s občany a chalupáři
obce.
 Předsedající informoval přítomné, že se společně s místostarostou Břetislavem
Jemelkou zúčastní vyhlašování výsledků soutěže „Skleněná popelnice 2015“ dne 28.
06. 2016 v Ústí nad Labem.
 Předsedající informoval přítomné o plánovém překopu místní komunikace „do
chatiček“ ve dnech 11. 07. až 13. 07. 2016 z důvodu instalace odtahového potrubí
z přepadu ČOV do Doubického potoka (nově budovaný dům pana M.).
 Předsedající seznámil přítomné s tím, že místostarosta obce Břetislav Jemelka bude
zastupovat obec Doubice na předávání cen vítězkám Tour de Feminin.
 Předsedající seznámil přítomné se Studií optimalizace hospodaření s odpady,
zpracované pro obce v rámci Sdružení pro rozvoj Šluknovska a jejími závěry.
 Zastupitelstvo obce hlasovalo o schválení návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo Studii optimalizace hospodaření s odpady ve
šluknovském výběžku a její výstupy bere na vědomí.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.


Předsedající seznámil přítomné s tím, že dne 16. 06. 2016 proběhne kontrola
hospodaření obce kontrolním oddělení Ústeckého kraje.

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 12. 09. 2016 od 16:00 na obecním úřadě.
 Předsedající poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil 15. zasedání
zastupitelstva obce v 17:31.
Zápis byl vyhotoven dne 29. 06. 2016

Zapsal: Ing. Jan Drozd

……………………………………………

Ověřovatelé zápisu:
Filip Molčan

……………………………………………

Andrea Rezková

……………………………………………

Ing. Jan Drozd, starosta obce

……………………………………………

Břetislav Jemelka, místostarosta obce

……………………………………………

