
     

  Obec Doubice 
 
 
 
 
 

 
Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Doubice 

konaného dne 12. 12. 2016 od 16:00 hodin 
 
Místo konání:  Obec Doubice – Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 
 
Termín konání:  12. 12. 2016 od 16:00 hod 
 
Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): 
Ing. Jan Drozd, Břetislav Jemelka, Karel Rezek, Miloslav Čapek, Alena Jašíčková Jetýlková,  
Filip Molčan (6 členů ZO = 86%) 
Nepřítomni: Andrea Rezková (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 Alenu Jašíčkovou Jetýlkovou. 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 Alenu Jašíčkovou Jetýlkovou. 
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. Návrh na doplnění  vznesen 
nebyl.  

• ZO hlasovalo o doplněném 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 listopadu 2016 
5) rozpočtová změna č.05 
6) rozpočet obce Doubice na rok 2017 (projednání, schvalování) 
7) místní orientační systém Doubice ( návrh smlouvy o dílo ) 
8) došlá pošta a podání občanů 

- žádost o pronájem pozemku p.p.č.1113/8 v k.ú. Doubice 



- žádost o příspěvek na dovybavení doubického muzea (dar SPD) 
9) různé + diskuze 

- projektová dokumentace Velký rybník 
- geometrické plány pozemků zamýšlených k prodeji 

10) 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 16., 17. a 18. 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 
stále 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. 
č. 8 / 18 / 2016 = Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje starostu obce zajištěním 
cenového návrhu nezávislé revize VO včetně návrhů dalších opatření. Pan P. byl 
starostou 3x požádán o příjezd do obce za výše uvedeným účelem, ale bohužel zatím 
nenašel časový prostor. 
 

 
4) HOSPODAŘENÍ OBCE DO LISTOPADU 2016: 

• Předsedající seznámil přítomné s hospodařením obce Doubice do 30. 11. 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. 
Dále předsedající konkretizoval čerpání vybraných rozpočtových položek, kde bylo 
čerpání největší.  

• 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. 
11. 2016. 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 
 
 
 
5) ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č.05: 

• Předsedající seznámil přítomné s návrhem na provedení rozpočtové změny a 
vysvětlil přítomným zastupitelům obsah rozpočtové změny č.05/2016. Změny  
podrobně zdůvodnila i účetní obce. 

• Předsedající vyzval přítomné zastupitele ke vznesení připomínek. Nikdo připomínky 
nevznesl, a proto bylo přistoupeno k hlasování o schválení rozpočtové změny 
č.05/2016 

• Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu usnesení. 
 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje rozpočtovou změnu č. 05 / 2016 v příjmech i výdajích 
o 70.201,- Kč dle předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
 
6) ROZPOČET OBCE DOUBICE NA ROK 2017: 

• Předsedající opakovaně 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 stručně jednotlivé 
položky rozpočtu a zdůvodnil výši alokace na jednotlivých položkách i jejich skladbu. 
Rozpočet obce na rok 2017 je navržen ve výši 3.538.000,- Kč na straně příjmů i 
výdajů, tedy jako rozpočet vyrovnaný. Návrh rozpočtu obce byl uveřejněn od 
16.11.2016 do 12.12.2016 na úřední desce dle zákonných požadavků. K návrhu 
rozpočtu obce Doubice na rok 2017 nebyly vzneseny žádné připomínky a to ani z řad 
občanů obce ani z řad zastupitelů. 

• Zastupitelstvo obce hlasovalo o schválení návrhu usnesení.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje rozpočet obce Doubice na rok 2017 ve výši 
3.538.000,- Kč na straně příjmů i výdajů, a to v jeho paragrafovém znění. 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 
 
7) MÍSTNÍ ORIENTAČNÍ SYSTÉM DOUBICE 

• Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy o dílo a s nabídkovým rozpočtem 
na zhotovení místního orientačního systému obce Doubice. Zhotovitelem byl navržen 
pan Štěpán Záruba (IČO: 47275545), který mimo jiné byl zhotovitelem podobného 
systému v blízkých obcích. Dále byl předsedajícím zdůvodněn výběr dodavatele a 
popsán předepsaný postup výběru dle požadavků SFŽP, poskytovatelem dotace na 
zhtovení orientačního systému a konstatoval, že jsou veškeré podmínky splněny. 
K návrhu smlouvy a nabídkovému rozpočtu nebyly vzneseny žádné připomínky. 

• Zastupitelstvo obce hlasovalo o schválení návrhu usnesení.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo a schvaluje smlouvu o dílo s panem Štěpánem 
Zárubou na zhotovení místního orientačního systému za nabídkovou cenu 178.414,- Kč 
včetně DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy v termínu do 15.01.2017. 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
 
 
 
 
 
8) DOŠLÁ POŠTA A PODÁNÍ OBČANŮ: 

• Předsedající seznámil přítomné s žádostí paní J. o pronájem pozemku p.p.č. 1113/8 
v k.ú. Doubice o výměře 201 m2, který je v majetku obce a opakovaně seznámil 
s důvody žadatelky. Záměr pronájmu byl zveřejněn od 16.11.2016 do 05.12.2016, 
s tím, že cena pronájmu byla navržena ve výši 2,- Kč / m2 / rok (402,- Kč / rok) a doba 
pronájmu byla stanovena na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou. Přítomní 
zastupitelé s pronájmem souhlasili a následně hlasovali o návrhu usnesení.  

 
Návrh usnesení: 



Zastupitelstvo obce Doubice  schvaluje o pronájem pozemku p.p.č.1113/8 v k.ú. Doubice o 
výměře 201 m2 paní R. J. od 01.01.2017 za cenu 402,- Kč / rok a pověřuje starostu obce 
podpisem nájemní smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.  
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 
 

• Předsedající dále seznámil přítomné s žádostí Spolku přátel Doubice o příspěvek na 
dovybavení Doubického muzea a navrhl poskytnout dar spolku přátel Doubice ve výši 
3000,- Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky a následně bylo hlasováno o 
návrhu usnesení.  

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo žádost Spolku přátel Doubice a schvaluje poskytnutí 
daru ve výši 3000,- Kč, který bude poukázán na bankovní účet Spolku přátel Doubice 
uvedený v žádosti.  
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 8 bylo schváleno 
 

• Předsedající seznámil přítomné s návrhem paní B. na zřízení obecní půjčovny 
zahradního a chalupářského nářadí a dále s návrhem na vylepšení Horního rybníka 
tak, aby možnost koupání byla komfortnější. K výše uvedenému proběhla diskuze, 
z níž vyplynulo, že bude třeba jednat s pravděpodobným novým majitelem rybníku ve 
věci zkvalitnění pláže, ale nikoliv ve věci odbahnění a dalších opatření na obecní 
náklady, jelikož se jedná o soukromý a nikoliv obecní majetek a dále, že ve věci 
návrhu na zřízení půjčovny nářadí nebude prozatím rozhodnuto.    

 
 
9) RŮZNÉ + DISKUZE: 

• Předsedající představil přítomným projektovou dokumentaci na provedení opravy 
Velkého rybníka, kterou obec pořídila za přispění dotace Ústeckého kraje z Programu 
obnovy venkova ve výši 50 tis.Kč. Pro zájemce je projektová dokumentace k 
nahlédnutí na obecním úřadě. Dále předsedající stručně nastínil další postup ve věci 
realizace opravy a žádosti o poskytnutí dotace na tuto opravu. 

• Místostarosta obce Břetislav Jemelka informoval přítomné o stavu vyhotovení 
geometrických plánů pozemků zamýšlených k prodeji (v chatičkách a na Májáku), 
s tím, že vlastní geometrické měření je provedeno a čeká se na dodání hotových 
výkresů. 

• Předsedající seznámil přítomné s návrhem znění vnitřních směrnic, kterými se při své 
práci budou řídit zaměstnanci obce a zastupitelé: 
č. 1/2016 – Směrnice k věcným břemenům 
č. 2/2016 – Směrnice pro schvalování účetní závěrky 
č. 3/2016 – Směrnice k rozpočtovému hospodaření 
č. 4/2016 – Směrnice k podrozvahovým účtům 
č. 5/2016 – Směrnice k aplikaci reálné hodnoty majetku určeného k prodeji 
Ke znění představených směrnic nebyly vzneseny žádné připomínky a následně bylo 
hlasováno o návrhu usnesení.  

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo směrnice č.1/2016, č.2/2016, č.3/2016, č.4/2016 a 
č.5/2016 a schvaluje jejich znění s tím, že všechny směrnice vstupují v platnost dnem 
schválení, tedy 12.12.2016 a pověřuje starostu obce jejich podpisem.  
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 9 bylo schváleno 

    



• Předsedající seznámil přítomné s požadavkem na navýšení členských příspěvků 
obce do DSO Tolštejn na rok 2017, a to z původních 7 tis.Kč na nově navrhovaných 8 
tis.Kč, a dále s důvody tohoto navýšení v kontextu s nechválením příspěvků města 
Varnsdorf tamějším zastupitelstvem. Dále informoval o probíhající diskuzi o novém 
formátu fungování svazku a o placení členských příspěvků. Po krátké diskuzi 
přítomných bylo hlasováno o návrhu usnesení. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje členské příspěvky obce Doubice do DSO Tolštejn na 
rok 2017 ve výši 8000,- Kč.  
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 
• Předsedající informoval přítomné o jednání se společností SVS, a.s. ve věci 

vodovodu Doubice, o novém návrhu znění kupní smlouvy, včetně zcela nového 
návrhu smlouvy o peněžitém příplatku obce mimo základní kapitál společnosti. 
Diskutováno bylo o možných řešeních v této věci a následně padl návrh na 
vypracování právního rozboru celé situace kolem obecního vodovodu. Zastupitelstvo 
následně hlasovalo o návrhu usnesení.  

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí situaci ohledně vodovodu a pověřuje starostu 
obce zajištěním cenové nabídky na provedení nezávislého právního rozboru celé situace a 
to i v historických souvislostech.  
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 
• Dále předsedající informoval o uzavření obecního úřadu v době vánočních svátků (od 

22.12.2016 do 01.01.2017) a o plánovaném setkání doubických důchodců dne 
14.12.2016 v Hotelu JEF. 

• Následně dal předsedající prostor pro dotazy přítomným hostům. Dotazy ani žádné 
připomínky přítomných hostů vzneseny nebyly.  

 
 

10) 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 13. 02. 2017 od 16:00 na obecním úřadě. 

• Předsedající poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil 19. zasedání 
zastupitelstva obce v 17:12. 

 
 
Zápis byl vyhotoven dne 13. 12. 2016 
 
 
 
 
 
Zapsal: Ing. Jan Drozd   …………………………………………… 
 
 
 



 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
Filip Molčan     …………………………………………… 
 
 
 
 
 
Alena Jašíčková Jetýlková   …………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jan Drozd, starosta obce  …………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
Břetislav Jemelka, místostarosta obce …………………………………………… 


