Obec Doubice

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Doubice
konaného dne 23. 11. 2015 od 17:00 hodin
Místo konání:

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

Termín konání:

23. 11. 2015 od 17:00 hod

Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny):
Ing. Jan Drozd, Alena Jašíčková Jetýlková, Břetislav Jemelka, Karel Rezek, Miloslav Čapek
(5 členů ZO = 71%)
Nepřítomni a omluveni byli: Andrea Rezková, Filip Molčan
1) ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A
ZAPISOVATELE:
 Zasedání zastupitelstva zahájil v 17:03 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
Karla Rezka 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 Karla Rezka a paní Alenu Jašíčkovou Jetýlkovou.
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. 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 října 2015 a rozpočtová změna č.2/2015

5) návrh rozpočtu obce na rok 2016
6) inventura majetku obce, jmenování inventarizační komise
7) smlouva o svozu odpadu EKOservis Varnsdorf, a.s.
8) příspěvek důchodcům obce Doubice, setkání s důchodci
9) povodňový plán obce Doubice, povodňová komise
10) došlá pošta a podání občanů
- akceptace žádosti o dotaci na místní orientační systém
- oprava státních silnic (sdělení Ústeckého kraje)
- cenová nabídka ENWOX ENERGY (úspory el.energie)
- žádost o koupi pozemku p.p.č.1411/2
11) různé + diskuze
- optimalizace veřejného osvětlení
- kamerový systém v obci Doubice (postup prací, cenová nabídka)
- oprava komína v obecním bytě
- doubické vánoční setkání 12.12.2015 (objednávka podia a ozvučení)
- Rada NP dne 26.11.2015
- letecké snímkování obce
12) usnesení a závěr
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3) KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ:
 Předsedající přečetl přítomným všechna usnesení z 6. zasedání ZO a konstatoval,
která byla splněna a s jakým výsledkem.
 Termíny a průběh plnění jednotlivých usnesení vyjadřuje následující přehled:
usnesení
Výsledek hlasování
PRO
schváleno
/ PROTI / ZDRŽEL SE
ANO / NE

usnesení číslo
ZO / Č / ROK

znění usnesení

6 / 1 / 2015

Zastupitelstvo obce Doubice určuje
zapisovatelem Ing. Jana Drozda a
ověřovateli zápisu pana Karla Rezka a
pana Miloslava Čapka

7/0/0

6 / 2 / 2015

Zastupitelstvo obce Doubice
schvaluje program zasedání
zastupitelstva

6 / 3 / 2015

Zastupitelstvo obce Doubice bere na
vědomí informaci o hospodaření obce
Doubice do 30. 09. 2015

6 / 4 / 2015

6 / 5 / 2015

6 / 6 / 2015

6 / 7 / 2015

6 / 8 / 2015

Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje
finanční výbor vypracováním návrhu
rozpočtu obce na rok 2016 v termínu
do 09.11.2015
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje
finanční výbor vypracováním návrhu
2.rozpočtové změny rozpočtu obce
Doubice na rok 2015 v termínu do
09.11.2015
Zastupitelstvo obce Doubice bere na
vědomí informace o průběhu oprav
veřejného osvětlení, o průběhu stavby
ČEZ a o opravě místní komunikace
kolem kostela
Zastupitelstvo obce Doubice
projednalo žádost Lužické nemocnice
a polikliniky, a.s. o sponzorský dar a s
poskytnutím finančního daru ve výši
100,- Kč za každého občana Doubice
souhlasí, současně zastupitelstvo
obce pověřuje starostu podpisem
darovací smlouvy
Zastupitelstvo obce Doubice bere na
vědomí výsledky dílčího auditu
provedeného Ústeckým krajem k
30.09.2015

zodpovědná
osoba

stanovený
termín

termín splnění

ANO

ZO

19.10.2015

19.10.2015

7/0/0

ANO

ZO

19.10.2015

19.10.2015

7/0/0

ANO

ZO

19.10.2015

19.10.2015

7/0/0

ANO

Molčan

9.11.2015

16.11.2015

7/0/0

ANO

Molčan

9.11.2015

18.11.2015

7/0/0

ANO

ZO

19.10.2015

19.10.2015

6/1/0

ANO

Drozd

nestanoven

27.10.2015

7/0/0

ANO

ZO

19.10.2015

19.10.2015

Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje
starostu zveřejnění záměru
pronajmout nebytové prostory o
výměře 115 m2 pod obecním úřadem
(obchod) v termínu do 26.10.2015.
6 / 9 / 2015
Výše nájmu v záměru bude
stanovena na 500 Kč / měsíc s tím, že
když se případný zájemce o pronájem
nebytových prostor zaváže k
zachování prodeje potravin, lze o výši
nájmu dále jednat
Zastupitelstvo obce Doubice
projednalo žádost o spolupráci s
obecně prospěšnou společností
6 / 10 / 2015
Centrum české historie při realizaci
pamětní desky a tuto spolupráci
odmítá
Zastupitelstvo obce Doubice
projednalo nabídku firmy Enwox
6 / 11 / 2015 Energy s.r.o. a pověřuje starostu
pozváním obchodního zástupce firmy
na setkání zastupitelů s občany a
rekreanty obce, kde budou podrobně
vysvětleny výhody nabízeného řešení

7/ 0/ 0

ANO

Drozd

26.10.2015

26.10.2015

7/ 0/ 0

ANO

ZO

19.10.2015

19.10.2015

7/ 0/ 0

ANO

Drozd

nestanoven

22.10.2015

7/ 0/ 0

ANO

Drozd

nestanoven

22.10.2015

7/ 0/ 0

ANO

Drozd

nestanoven

5.11.2015

7/ 0/ 0

ANO

Jemelka

nestanoven

2.11.2015

7/ 0/ 0

ANO

Drozd

nestanoven

27.10.2015

7/ 0/ 0

ANO

Molčan

30.11.2015

28.10.2015

Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje
6 / 12 / 2015 starostu svoláním veřejného setkání

zastupitelů s občany a rekreanty obce
Doubice dne 14.11.2015 od 15:00 hod
v Baště u Staré Hospody

Zastupitelstvo obce Doubice bere na
vědomí informaci o průběhu
přípravných prací ohledně
6 / 13 / 2015 kamerového systému v obci a
pověřuje starostu obce zabezpečením
příprav realizace akce, včetně
rozpočtu, který bude předložen ke
schválení zastupitelstvu obce
Zastupitelstvo obce Doubice
schvaluje provedení opravy a
vyvložkování komína v obecním bytě
6 / 14 / 2015 v celkové výši 45 tis.Kč a pověřuje
místostarostu obce zajištěním
provedení opravy s tím, že nájemci
bytu bude zvýšen nájem o 1000 Kč
měsíčně po dobu 2 let
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje
6 / 15 / 2015 starostu obce pozastavením obou

živnostenských oprávnění obce
Doubice

Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje
6 / 16 / 2015 Filipa Molčana spuštěním nových

webových stránek obce v termínu do
30.11.2015

4) HOSPODAŘENÍ OBCE DO ZÁŘÍ 2015:
 Předsedající seznámil přítomné s hospodařením obce Doubice do července 2015 dle
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu, dále seznámil přítomné se zůstatky finančních
prostředků na obecních účtech k 31. 10. 2015. Obecní rozpočet je v příjmové části
naplněn z 93,10 % a výdajové části je plněn ze 96,29%.
 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. 2015.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.




Předsedající dále seznámil přítomné s návrhem rozpočtové změny č.02 rozpočtu na
rok 2015 ve znění v jakém jej předložil finanční výbor. Veškeré změny byly starostou
a místostarostou vysvětleny a zdůvodněny.
Zastupitelstvo obce hlasovalo o schválení 2. rozpočtové změny rozpočtu obce
Doubice na rok 2015.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje 2. rozpočtovou změnu rozpočtu obce na rok 2015
v příjmech i výdajích o 185.261,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.



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, 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.
5) NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2016:
 Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce Doubice na rok 2016
v podobě v jaké byl vypracován finančním výborem, dle požadavků starosty obce a
zastupitelů. Vysvětlil jednotlivé položky rozpočtu a zdůvodnil výši alokace na
jednotlivých položkách a jejich skladbu. Rozpočet obce na rok 2016 je navržen ve
výši 2.785.000,- 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 2016 a
pověřuje starostu obce jeho uveřejněním.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
6) INVENTURA MAJETKU OBCE, JMENOVÁNÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE:
 Předsedající seznámil přítomné s pokynem k provedení inventur (plánem inventur
2015) a se jmenováním inventarizační komise ve složení:
Předseda:
Miloslav Čapek
Člen:
Karel Rezek
Člen:
Alena Jašíčková Jetýlková
Člen:
Břetislav Jemelka

7) SMLOUVA O SVOZU ODPADU EKOSERVIS VARNSDORF, A.S.
 Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy s firmou EKOservis Varnsdorf,
a.s. a ceníkem prací na smluvní období. Proběhla krátká diskuze na téma jiného
dodavatele těchto služeb a zda byly zjišťovány jeho ceny. Předsedající připomněl, že
obce Doubice bude mít na jaře 2016, tak jako další obce šluknovského výběžku,
k dispozici studii nakládání s odpady a její doporučení a po té bude lepší hledat
úspory, o kterých se dá předpokládat, že budou výraznější, jelikož službu bude
poptávat více obcí dohromady. Dále vyjádřil přesvědčení, že toto mezidobí je vhodné
překlenout předloženou smlouvu tak, aby nevznikla prodleva ve svozu odpadu
z obce.
 Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu smlouvy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo návrh smlouvy s firmou EKOservis Varnsdorf, a.s. a
její znění schvaluje. Současně pověřuje starostu obce jejím podpisem v termínu do
15.12.2015.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
8)PŘÍSPĚVEK DŮCHODCŮM OBCE DOUBICE, SETKÁNÍ S DŮCHODCI:
 Předsedající seznámil přítomné s návrhem poskytnout každému občanu obce
Doubice, který je v penzi, peněžitý dar ve v výši 500,- Kč na osobu. A dále navrhl,
aby byla zachována tradice předávání věcných darů v hodnotě 500 Kč jubilantům,
kteří dosáhli věku 60, 65, 70, 75, 80 a více let.
 Zastupitelstvo obce hlasovalo o obou návrzích a přijalo usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje peněžitý dar důchodcům obce Doubice ve výši 500,Kč na osobu, který bude vyplácen každoročně až do roku 2018.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje věcný dar jubilantům z řad občanů obce Doubice ve
výši 500,- Kč, který bude předáván zástupci obce u příležitosti oslavy 60, 65, 70, 75, 80 a
více let a to každoročně až do roku 2018.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
9) POVODŇOVÝ PLÁN OBCE DOUBICE:
 Předsedající seznámil přítomné s povodňovým plánem obce Doubice a s tím, že
ORP Rumburk potvrdila soulad s povodňovým plánem správního obvodu ORP.
 Zastupitelstvo obce hlasovalo o schválení povodňového plánu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje Povodňový plán obce Doubice
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.


Předsedající dále jmenoval povodňovou komisi ve složení:
Předseda:
Jan Drozd
Místopředseda:
Břetislav Jemelka
Tajemník:
Filip Molčan
Členové:
Karel Rezek, Miloslav Čapek



Přítomní jmenovaní podepsali jmenovací dekret..

10) DOŠLÁ POŠTA A PODÁNÍ OBČANŮ:
 Předsedající seznámil přítomné s akceptací žádosti o dotaci na místní orientační
systém a popsal průběh získávání všech stanovisek a vyjádření příslušných úřadů.
 Předsedající seznámil přítomné se sdělením odboru dopravy a silničního
hospodářství Ústeckého kraje o zařazení státních komunikací z Rybniště do Doubice
a z Kyjova do Doubice do plánu oprav na rok 2016.
 Předsedající opakovaně seznámil přítomné s nabídkou firmy ENWOX Energy s.r.o. a
sdělil, že probíhá jednání s ČEZ ohledně možného návrhu snížení cen.
 Zastupitelstvo nabídku projednalo a hlasovalo o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice opětovně projednalo cenovou nabídku firmy Enwox Energy
s.r.o. na zavedení energetického managementu v rámci odběrných míst a rozhodlo, že ještě
vyčká na avizovanou nabídku ČEZ.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.





Předsedající seznámil přítomné s nabídkou pozemků k pronájmu o Státního
pozemkového úřadu. Tato nabídka je uveřejněna na úřední desce obce až do
05.02.2016.
Předsedající seznámil přítomné s žádostí paní B. H. o koupi stavebního pozemku
p.p.č.1411/2 v k.ú. Doubice, který je v majetku obce. Proběhla diskuze nad případnou
cenou pozemku a jeho umístěním. Bylo domluveno, že minimální cena činí 400,Kč/m2 za prvních 400 m2 určených jako zastavitelná plocha a zbývající výměra a
150,- Kč/m2 za zbývající část.
Zastupitelstvo žádost projednalo a hlasovalo o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo žádost paní B. H. o koupi pozemku p.p.č.1411/2
v k.ú. Doubice a pověřuje starostu obce zveřejněním záměru prodeje.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
11) RŮZNÉ + DISKUZE:
 Místostarosta obce pan Břetislav Jemelka přednesl informaci o současné situaci
s optimalizací veřejného osvětlení v obci.
 Předsedající seznámil přítomné s aktualizovanou cenovou nabídkou firmy ELNIKA
plus s.r.o. na vybudování kamerového systému v obci a navrhl usnesení.
 Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo aktualizovanou cenovou nabídku firmy ELNIKA plus
s.r.o. na zřízení kamerového systému v obci a schvaluje pořízení kamerového systému
v uvedené ceně 69.802 Kč včetně DPH. Současně pověřuje starostu obce vystavením
objednávky a zajištěním realizace v I.čtvrtletí roku 2016.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.


Předsedající seznámil přítomné s provedenou opravou komína v obecním bytě



Předsedající seznámil přítomné s připravovanou akcí „vánoční setkání“, která
proběhne dne 12.12.2015 na Fabrice a požádal o schválení objednávky podia a
ozvučení celé akce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje objednání podia a ozvučení od Jaroslava Navary
v hodnotě 5000 Kč na Vánoční setkání Doubičáků na Fabrice a pověřuje starostu obce
vystavením objednávky.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno.






Předsedající informoval přítomné o účasti zástupce obce na zasedání Rady NP, o
programu zasedání a vyzval přítomné ke vznesení návrhů témat, které by měl
zástupce obce na Radě NP projednat. Žádné návrhy nebyly podány.
Předsedající seznámil přítomné o cenové nabídce firmy JAS AIR CZ spol. s r.o. na
provedení leteckého snímkování obce a dodání velkoformátových fotografií či
pohlednic. Zastupitelé tuto nabídku odmítli.
Předsedající seznámil přítomné s výsledky nabízeného prodeje objektu celnice
v Zadní Doubici. Dva zájemci po zjištění havarijního stavu objektu od svého záměru
koupě ustoupili. Zastupitelé se shodli, že není efektivní objekt opravovat ani nadále
platit nájem z pozemku, na kterém objekt stojí a z diskuze vyplynul návrh objekt
celnice odstranit.
Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje odstranění objektu celnice v Zadní Doubici a
vypovězení nájmu pozemku.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno.



Dále bylo stručně vyhodnoceno setkání s občany a rekreanty Doubice, které proběhlo
dne 14.11.2015 v Baště u Staré Hospody.
Přítomný host paní R. vznesla požadavek, zda by bylo možné zajistit ořez stromů u
soukromých nemovitostí tak, že bude zájemcům zprostředkován kontakt na
dodavatele těchto prací pro obec. Předsedající přislíbil tuto akci a dodavatele prací
anoncovat a dát tak možnost soukromým vlastníkům připojit se k obecní akci.

12) 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 14. 12. 2015 od 16:00 na obecním úřadě.
 Předsedající poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil 6. zasedání
zastupitelstva obce v 18:29.
Zápis byl vyhotoven dne 24. 11. 2015
Zapsal: Ing. Jan Drozd

……………………………………………

Ověřovatelé zápisu:
Karel Rezek

……………………………………………

Alena Jašíčková Jetýlková

……………………………………………

Ing. Jan Drozd, starosta obce

……………………………………………

Břetislav Jemelka, místostarosta obce

……………………………………………

