
Obec Doubice

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Doubice
konaného dne 14. 11. 2016 od 16:00 hodin

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

Termín konání: 14. 11. 2016 od 16:00 hod

Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny):
Ing. Jan Drozd, Břetislav Jemelka, Karel Rezek, Miloslav Čapek, Alena Jašíčková Jetýlková
(5 členů ZO = 71%)
Nepřítomni: Andrea Rezková (omluvena), Filip Molčan (omluven)

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 5  zastupitelů  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: 5 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. Návrh na doplnění  vznesl
předsedající  a  to  včlenit  bod  3  (prezentace  informační  panel)  a  v došlé  poště
projednat  žádost  o  pronájem  pozemku  1113/8  v k.ú.  Doubice  doručenou  po
zveřejnění návrhu programu. Jiné návrhy vzneseny nebyly. 

 ZO hlasovalo o doplněném návrhu programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:
3) prezentace informační panel České Švýcarsko
4) kontrola plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce
5) hospodaření obce do řijna 2016
6) rozpočtová změna č.04
7) pověření starosty k provedení rozpočtové změny před koncem roku 2016



8) návrh rozpočtu obce na rok 2017
9) setkání s občany a chalupáři – podzim 2016
10) místní orientační systém Doubice (dotace, smlouva atp.)
11) veřejné osvětlení v obci
12) inventura majetku obce, jmenovaní inventarizační komise
13) došlá pošta a podání občanů

- kalkulace pojištění obce (Kooperativa, UNIQA)
- žádost o pronájem pozemku p.p.č.1113/8 v k.ú. Doubice

14) různé + diskuze
- úpravy na hřišti a na hřbitově
- informace o vodovodu Doubice
- údržba běžkařských tras v Doubici

15) usnesení a závěr
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3) PREZENTACE INFORMAČNÍ PANEL ČESKÉ ŠVÝCARSKO
 Předsedající předal slovo panu K., který přítomným představil  možnost prezentace

obce na informačním panelu o Českém Švýcarsko, který bude umístěn v Děčíně na
náměstí.  Prezentace  obce  je  navržena  v podobě  40  sekundového  videospotu,
textových informací a fotografií. Dále přítomné seznámil s cenou této prezentace. 

 Předsedající poděkoval a požádal pana K. o zaslání této nabídky mejlem s tím, že
rozhodnutí zastupitelů nebude učiněno hned.

4) KONTROLA USNESENÍ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE:
 Předsedající  přečetl  přítomným  všechna  usnesení  ze 16.  a  17.  zasedání  ZO  a

konstatoval, která byla splněna a s jakým výsledkem.
 Trvající usnesení: 

č. 9 / 16 / 2016 = rozměření pozemku p.p.č.1136/1 v k.ú. Doubice.
č. 10 / 17 / 2016 = pověření starosty obce k zastupování obce při stanovení podmínek
pro společné výběrové řízení na provoz systému nakládání s komunálním odpadem
ve Šluknovském výběžku. Výše uvedené práce se ještě nerozeběhly. Usnesení bude
plněno průběžně. 
č. 16 / 17 / 2016 = zveřejnění záměru prodeje p.p.č.7/1 a 8/1 v k.ú. Doubice. Zde se
čeká  na  zápis  skutečného  stavu  do  KN  po  prodeji  části  p.p.č.7/1.  Záměr  bude
zveřejněn po zapsání skutečné výměry 7/1 do KN.

5) HOSPODAŘENÍ OBCE DO ŘÍJNA 2016:
 Předsedající seznámil přítomné s hospodařením obce Doubice do 31. 10. 2016 dle

výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu, dále seznámil přítomné se zůstatky finančních
prostředků  na  obecních účtech  k 31.  10.  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.
10. 2016.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.



6) ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č.04:
 Předsedající  seznámil  přítomné  s  návrhem  finančního  výboru  na  provedení

rozpočtové  změny  a  vysvětlil  přítomným  zastupitelům  obsah  rozpočtové  změny
č.04/2016 a změny stručně zdůvodnil.

 Předsedající vyzval přítomné zastupitele ke vznesení připomínek. Nikdo připomínky
nevznesl,  a  proto  bylo  přistoupeno  k hlasování  o  schválení  rozpočtové  změny
č.04/2016

 Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje rozpočtovou změnu č. 04 / 2016 v příjmech i výdajích
o 160.500,- Kč dle návrhu finančního výboru.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

7)  POVĚŘENÍ  STAROSTY  K  PROVEDENÍ  ROZPOČTOVÉ  ZMĚNY  PŘED  KONCEM
ROKU 2016:

 Předsedající dále seznámil přítomné s metodickým doporučením Krajského úřadu a
navrhl  přijmout  usnesení,  kterým bude upraven  proces rozpočtových změn,  resp.
provádění jednotlivých rozpočtových změn.  

 Zastupitelstvo obce hlasovalo o schválení návrhu usnesení

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice se usnáší, že starosta obce v souladu s §102 odst.2, písm.a)
zákona č.128/2000 Sb.,  o obcích,  ve znění  pozdějších předpisů,  smí provádět  jednotlivá
rozpočtová opatření v rozsahu do výše 100 tis.Kč na položku, jsou-li vyvolána organizačními
změnami, pokud tyto změny nevyvolají další nároky na finanční prostředky obce a dále že
smí  rozpočtová opatření  ve vyšších částkách provádět  jen v případech zapojení  účelově
přidělených  finančních  prostředků  z jiných  rozpočtů,  nepředvídaných  příjmů,  dále  kdy
zapojení  výdaje je  nutné k zajištění  chodu obce a kdy rozpočtové opatření  je  nezbytné,
protože výdaj musí být zrealizován. Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém
rozpočtovém  opatření  provedeném  v kompetenci  starosty  na  nejbližším  zasedání
zastupitelstva obce konaném po schválení rozpočtového opatření starostou obce.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

8) NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2017
 Předsedající  seznámil  přítomné  s návrhem  rozpočtu  obce  Doubice  na  rok  2017

v podobě,  v jaké  byl  vypracován  starostou,  místostarostou  a  účetní  obce,  dle
požadavků na financování jednotlivých aktivit v roce 2017. Vysvětlil jednotlivé položky
rozpočtu  a  zdůvodnil  výši  alokace  na  jednotlivých  položkách  a  jejich  skladbu.
Rozpočet  obce na rok 2017 je navržen ve výši  3.538.000,- Kč na straně příjmů i
výdajů, tedy jako rozpočet vyrovnaný.

 Zastupitelstvo obce hlasovalo o schválení návrhu usnesení. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Doubice  projednalo  návrh  rozpočtu  obce  Doubice  na  rok  2017  a
pověřuje starostu obce jeho uveřejněním.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.



9) SETKÁNÍ S OBČANY A CHALUPÁŘI – PODZIM 2016:
 Předsedající  seznámil  přítomné  s programem  podzimního  setkání  zastupitelů

s občany a chalupáři a u každého bodu sdělil, o čem bude hovořit. Bod č.8 programu
setkání  „VIZE  Doubice  2030“  byla  zastupitelům  předána  v písemné  podobě  a
rozeslána mejlem s tím,  že  zastupitelé  k této vizi  zašlou starostovi  připomínky do
středy  16.11.2016  tak,  aby  podle  nich  byla  upravena  a  byla  následně  starostou
prezentována jako jednotný postoj všech zastupitelů obce.

10) MÍSTNÍ ORIENTAČNÍ SYSTÉM DOUBICE (DOTACE, SMLOUVA ATP.):
 Předsedající  seznámil  přítomné  se  stavem  žádosti  o  územní  rozhodnutí  ve  věci

instalace místního orientačního systému Doubice (dále jen MOS), tedy, že po roce od
žádosti byl po všech peripetiích územní souhlas vydán. Dále oznámil, že SFŽP zaslal
na obec pravidla postupu zadání prací s ohledem na přislíbenou dotaci a dále že již
jednal s potenciálním dodavatelem, který celou akci nacení. 

 Po krátké diskuzi bylo navrženo usnesení a zastupitelstvo obce hlasovalo o schválení
návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje starostu obce přípravou návrhu smlouvy o dílo na
MOS Doubice v termínu do 05.12.2016, který bude projednán na prosincovém zasedání ZO.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

11) VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V OBCI:
 Předsedající zopakoval přítomným, že ve dnech 02.11. až 03.11.2016 proběhlo e-

mailové  hlasování  zastupitelů  o  objednání  havarijní  opravy  vedení  k veřejnému
osvětlení v délce 450 bm od OÚ směrem na Krásnou Lípu v hodnotě 49.353,- Kč a že
zastupitelé  v průběhu  tohoto  hlasování  tuto  objednávku  jednohlasně  schválili
(Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0).

 Dále předsedající zahájil diskuzi nad celkovým stavem veřejného osvětlení (dále jen
VO), ze které posléze vyplynulo, že bude objednána celková revize stavu VO a návrh
jeho  opravy  (etapy,  finanční  náročnost,  případná  výměna svítidel  atp.)  Pan Karel
Rezek poskytl kontakt na nezávislého technika v tomto oboru.

 Po  diskuzi  bylo  navrženo  usnesení  a  zastupitelstvo  obce  hlasovalo  o  schválení
návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje starostu obce zajištěním cenového návrhu nezávislé
revize VO včetně návrhů dalších opatření.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

12) INVENTURA MAJETKU OBCE, JMENOVANÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE:
 Předsedající  seznámil  přítomné s pokynem  k provedení  inventur  (plánem  inventur

2016) a se jmenováním inventarizační komise ve složení:
Předseda: Miloslav Čapek
Člen: Karel Rezek
Člen: Alena Jašíčková Jetýlková
Člen: Břetislav Jemelka



13) DOŠLÁ POŠTA A PODÁNÍ OBČANŮ:
 Předsedající  seznámil  přítomné  s nabídkami  pojišťoven  Kooperativa  a  UNIQA na

pojištění  majetku  a  odpovědnosti  obce  a  po  diskuzi  nad  jednotlivými  nabídkami
zastupitelstvo rozhodlo o upřednostnění nabídky pojišťovny UNIQA, jejíž nabídka na
pojištění  byla  pro  obec cenově výhodnější  při  zachování  srovnatelných  podmínek
pojištění.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice rozhodlo,  že  ve věci pojištění  majetku a odpovědnosti  obce
Doubice dá přednost cenově výhodnější nabídce pojišťovny UNIQA a pověřuje starostu obce
podpisem nové pojistné smlouvy s vybranou pojišťovnou. 
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno

 Předsedající zahájil diskuzi nad dopisem manželů G. a oznámil, že všemi zastupiteli
odsouhlasený dopis jako odpověď byl odeslán.

 Předsedající seznámil přítomné s žádostí paní J. o pronájem pozemku p.p.č. 1113/8
v  k.ú.  Doubice,  který  je  v  majetku  obce  a  stručně  seznámil  s důvody  žadatelky.
Přítomní zastupitelé s pronájmem (pachtem) souhlasili a následně hlasovali o návrhu
usnesení. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo žádost paní R.J. o pronájem pozemku p.p.č.1113/8
v k.ú. Doubice o výměře 201 m2 a pověřuje starostu obce zveřejněním záměru pronájmu
(pachtu). 
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno

 Předsedající  dále  seznámil  přítomné  s programem  zasedání  Rady  NP  České
Švýcarsko,  která  probhne  dne  02.12.2016  v Krásné  Lípě  a  kde  obec  zastupuje
zastupitel pan Filip Molčan. 

14) RŮZNÉ + DISKUZE:
 Předsedající  představil  přítomným svůj  záměr provést  úpravy hřbitova u kostela a

obecního hřiště v roce 2017 v rámci společných brigád všech Doubičáků.
 Předsedající  informoval  přítomné  o  výsledcích  jednání  se  SČVAKem  ohledně

chlorování vody a dále s informacemi o postupu jednání se společností SVS, a.s. ve
věci obecního vodovodu.

 Předsedající  oznámil  přítomným,  že  obec  vyjednala  s LČR,  s.p.  a  NP  České
Švýcarsko možnost údržby běžkařských tras v lesích okolo Doubice.

 Předsedající  informoval  přítomné o jím zjištěných cenách propagačních předmětů,
které by případně mohly být pořizovány v rámci oslav 25 let samostatnosti obce.

 Následně dal předsedající prostor pro dotazy přítomným hostům a přítomný host pan
S.F.  vznesl  dotaz,  proč  není  v rozpočtu  obce  Doubice  na  rok  2017  počítáno
s opravou  Velkého  rybníka.  Předsedající  odpověděl,  že  oprava  s největší
pravděpodobností  proběhne až po úspěšném získání  dotace,  tedy nejdříve v roce
2018. 

 Dále předsedající informoval o zjištěných skutečnostech ve věci dotace na domovní
čistírny  odpadních  vod  pro  jednotlivé  rodinné  domy.  Další  otázky  či  připomínky
vzneseny nebyly.



15) 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. 12. 2016 od 16:00 na obecním úřadě.

 Předsedající  poděkoval  přítomným  za  aktivní  účast  a  ukončil  18.  zasedání
zastupitelstva obce v 18:05.

Zápis byl vyhotoven dne 15. 11. 2016

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

Ověřovatelé zápisu:

Miloslav Čapek ……………………………………………

Karel Rezek ……………………………………………

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

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


	Karel Rezek ……………………………………………

