Obec Doubice

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Doubice
konaného dne 13. 02. 2017 od 16:00 hodin
Místo konání:

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

Termín konání:

13. 02. 2017 od 16:00 hod

Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny):
Ing. Jan Drozd, Břetislav Jemelka, Karel Rezek, Miloslav Čapek, Filip Molčan, Andrea
Rezková (6 členů ZO = 86%)
Nepřítomni: 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
Karla Rezka a pana Miloslava Čapka. 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 pana Miloslava Čapka.
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 v roce 2016
5) poslední rozpočtová změna rozpočtu 2016 provedená starostou obce
6) inventura 2016
7) odpisový plán na rok 2017
8) dotace z Programu obnovy venkova 2017
9) oslavy 25 let samostatnosti obce Doubice

10) schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP (dotace na místní orientační systém)
11) došlá pošta a podání občanů
- žádost o dar Klubu cyklistiky Krásná Lípa (Tour de Feminin 2017)
- dokončení přezkumu hospodaření obce (audit Ústeckého kraje)
12) různé + diskuze
- projektová dokumentace Velký rybník (rozpočet)
- geometrické plány pozemků zamýšlených k prodeji
- schválení objednávky na právní rozbor (vodovod)
- webová kamera na obecním úřadě
- doprava na Doubický ples (objednávka autobusu)
13) 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. 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. Domluva
s panem Petrem je taková, že revizi provede, až sleze sníh.
4) HOSPODAŘENÍ OBCE V ROCE 2016:
 Předsedající seznámil přítomné s hospodařením obce Doubice do 31. 12. 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. Předsedající konstatoval, že obec v roce 2016 hospodařila
s přebytkem, který bude využit v letech následujících na spoluúčast financování
opravy rybníka tak, aby se obec nemusela zadlužit. Dále předsedající seznámil
přítomné s hospodařením obce za leden 2017.
 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 v roce
2016 a lednu 2017.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
5) POSLEDNÍ ROZPOČTOVÁ ZMĚNA ROZPOČTU 2016 PROVEDENÁ STAROSTOU
OBCE:
 Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovou změnou č.06/2016 a vysvětlil
přítomným zastupitelům obsah této rozpočtové změny, kterou provedl sám před
koncem roku na základě mandátu, který mu byl zastupitelstvem udělen.




Předsedající vyzval přítomné zastupitele ke vznesení připomínek. Nikdo připomínky
nevznesl, a proto bylo přistoupeno k hlasování o vzetí na vědomí rozpočtové změny
č.06/2016
Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 06 / 2016, kterou
provedl a schválil starosta obce.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
6) INVENTURA 2016:
 Předsedající seznámil přítomné s výsledky inventury za rok 2016 a konstatoval, že
inventurou nebyly zjištěny žádné závady a nedostatky a že vlastní inventura bude
zastupitelstvem schvalována společně se závěrečným účtem obce za rok 2016.
 Zastupitelstvo obce hlasovalo o schválení návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí informaci o provedené inventuře za rok 2016.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
7) ODPISOVÝ PLÁN NA ROK 2017:
 Předsedající seznámil přítomné s návrhem účetního odpisového plánu obce Doubice
na rok 2017 a stručně seznámil přítomné s jeho obsahem. K návrhu odpisového
plánu nebyly vzneseny žádné připomínky.
 Zastupitelstvo obce hlasovalo o schválení návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje účetní odpisový plán obce Doubice na rok 2017
v předloženém znění.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
8) DOTACE Z PROGRAMU OBNOVY VENKOVA 2017:
 Předsedající seznámil přítomné s podanou žádostí o dotaci z Programu obnovy
venkova, kterou připravil společně s místostarostou obce, jejímž záměrem je získat
dotaci na plánovanou opravu místních komunikací v roce 2017 ve výši 75%
realizačních nákladů. Dále blíže představil záměr oprav a jejich rozsah. Přítomní
zastupitelé informaci bez připomínek přijali a následně hlasovali o návrhu usnesení,
kterým byla schválena finanční spoluúčast obce v této dotaci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí informaci starosty obce o podané žádosti do
POV Ústeckého kraje 2017 a schvaluje zajištění spolufinancování akce z rozpočtu obce
Doubice.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno

9) OSLAVY 25 LET SAMOSTATNOSTI OBCE DOUBICE:
 Předsedající oznámil přítomným, že pan K. M. připravil základní nástřel programu
plánovaných oslav 25 let obnovené samostatnosti obce Doubice a tento návrh jim
v tištěné podobě rozdal. Následně proběhla diskuze nad termínem oslav a zastupitelé
se shodli na termínu 26. 08. 2017 (poslední sobota v srpnu 2017). Další diskuze o
oslavách byla odložena do doby příchodu pana K. M., který má v úmyslu svůj návrh
podrobně představit.
10) SCHVÁLENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ PODPORY ZE SFŽP (DOTACE NA MÍSTNÍ
ORIENTAČNÍ SYSTÉM):
 Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP
na vybudování místního orientačního systému (dále jen MOS), kterou bude obci
smluvně přislíbena dotace ve výši 142.731,- Kč, což tvoří 80% celkových realizačních
nákladů obce na vybudování MOS. Přítomní zastupitelé informaci bez připomínek
přijali a následně hlasovali o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR a
pověřuje starostu obce jejím podpisem a odesláním na SFŽP v termínu do 25. 02. 2017.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno
11) DOŠLÁ POŠTA A PODÁNÍ OBČANŮ:
 Předsedající seznámil přítomné s žádostí Klubu cyklistiky Krásná Lípa o finanční dar
ve výši 5000,- Kč, který bude v roce 2017 pořádat 30. ročník mezinárodního
cyklistického závodu Tour de Feminin. Po krátké diskuzi přítomných bylo hlasováno o
návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje poskytnutí daru Klubu cyklistiky Krásná Lípa ve výši
5000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno



Předsedající dále informoval přítomné o oznámení o dokončení přezkumu
hospodaření obce Doubice v roce 2016, které dne 28. 03. 2017 provede odbor
kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Předsedající seznámil přítomné s žádostí spolku Lunghta o připojení se obce
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Z krátké diskuze vyplynulo, že obec vlajku
vyvěsí opět ve spolupráci s klubem Fabrika.

12) RŮZNÉ + DISKUZE:
 Předsedající předal slovo dorazivšímu panu K. M., který podrobně představil
přítomným svůj návrh programu oslav 25 let obnovené samostatnosti obce Doubice.
Z následné diskuze vyplynulo, že předložený návrh bude všemi zastupiteli
připomínkován a upraven do příštího zasedání ZO tak, aby jej bylo možné schválit a
dále rozpracovat do podoby jednotlivých úkolů a organizačního zajištění. Předsedající
poděkoval panu K. M. za přípravu návrhu.
 Předsedající seznámil přítomné s rozpočtem na opravu Velkého rybníka, který dle
projektanta činí 9,5 mil. Kč včetně DPH, přičemž největší položkou je odbahnění
rybníka, odvoz a likvidace usazenin. Následně informoval přítomné o současně



možných dotačních příležitostech a dalším postupu vedoucím k získání dotace a
realizaci celé akce.
Místostarosta obce pan Břetislav Jemelka seznámil přítomné s hotovými
geometrickými plány na pozemky v chatičkách a následně proběhla krátká diskuze o
zamýšleném prodeji dle žádostí majitelů sousedních nemovitostí. Přítomní zastupitelé
následně hlasovali o návrhu usnesení

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje starostu obce zveřejněním záměru prodeje částí
pozemků p.p.č.1136/1 a 1129 v k.ú. Doubice dle předložených geometrických plánů, a to
v následujícím rozsahu a cenách:
1136/8
189 m2
9450,- Kč
1136/9
177 m2
8850,- Kč
1136/10
187 m2
9350,- Kč
1136/11
136 m2
6800,- Kč
1129/5
242 m2
12100,- Kč
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno


Dále předsedající seznámil přítomné se zněním objednávky na provedení právního
rozboru situace kolem Doubického vodovodu, kterou mu všichni zastupitelé schválili
prostřednictvím mejlu, telefonu či osobně před jejím odesláním. Předsedající vyzval
přítomné k potvrzení svého souhlasu prostřednictvím usnesení, o jehož návrhu bylo
hlasováno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice potvrzuje, že schválilo objednávku na provedení právního
rozboru situace kolem doubického vodovodu adresované AK Velíšek & Podpěra dle jimi
předložené cenové nabídky a že tak učinili před odesláním vlastní objednávky
prostřednictvím mejlu, telefonu či osobně.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno



Předsedající seznámil přítomné s cenovou nabídkou na pořízení nové webové
kamery obce, která by nahradila to starou velmi nedobře fungující a v následné
diskuzi se všichni zastupitelé shodli, že nová webová kamera je potřeba. Přítomní
zastupitelé následně hlasovali o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje pořízení a instalaci nové webové kamery obce
Doubice na budově obecního úřadu a pověřuje starostu obce vystavením objednávky firmě
ELNIKA ve výši nabídkové ceny 7696,- Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno



Předsedající seznámil přítomné se skutečností, že jménem obce Doubice objednal
autobusovou dopravu všech Doubičáků na Doubický ples v celkové ceně 5300,- Kč
včetně DPH. Přítomní přijali toto oznámení bez připomínek a hlasovali o návrhu
usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí informaci starosty obce o objednání
autobusové dopravy Doubičáků na Doubický ples..
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno




Předsedající seznámil přítomné s výsledkem provedené kontroly Všeobecné
zdravotní pojišťovny ČR, která provedla kontrolu plateb pojistného na veřejné
zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného (tedy obce
Doubice) za období od 01. 12. 2011 do 31. 12. 2016 a při kontrole nebyly zjištěny
žádné splatné závazky ani evidenční či jiné nedostatky.
Předsedající požádal přítomné o projednání a případné schválení jeho návrhu na
poskytnutí finančního daru provozovatelům sněžného skútru ve výši 6000,- Kč.
Přítomným následně objasnil svůj návrh a poděkoval přítomnému zástupci
provozovatelů panu M. S. za přípravu běžeckých stop, které slouží nejen
Doubičákům, ale i dalším zájemcům o tento sport z blízkého dalekého okolí. Pan M.
S. následně stručně seznámil přítomné s finančním pozadím celkového provozu
tohoto stroje a náklady na údržbu tratí. Přítomní zastupitelé návrh starosty souhlasně
přijali a následně hlasovali o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje poskytnutí daru provozovatelům sněžného skútru,
kteří udržovali běžecké stopy kolem Doubice ve výši 6000,- Kč s tím, že dar bude v hotovosti
předán zástupci provozovatelů panu M. S..
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno





Předsedající dále seznámil přítomné se ze strany obce Doubice vyžádanou cenovou
nabídkou firmy EKO Servis Varnsdorf, a.s. na svoz a likvidaci jedlého oleje. O tuto
službu hodlá obec bezplatně rozšířit své služby pro občany a chalupáře tak, aby
nebyl použitý jedlý olej likvidován nesprávně. Po krátké diskuzi vyplynulo, že službu
lze zajistit i jinak a starosta obce se zavázal tyto možnosti prověřit.
Následně dal předsedající prostor pro dotazy přítomným hostům. Dotazy ani žádné
připomínky přítomných hostů vzneseny nebyly.
Místostarosta obce Břetislav Jemelka následně informoval přítomné o dosud
proběhnuvší zimní údržbě místních komunikací v obci, o vzniklých komplikacích,
jejich nápravě a o celkové ceně za tyto služby, která dosud dosáhla hranice 37 tis.
Kč.

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. 03. 2017 od 16:00 na obecním úřadě.
 Předsedající poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil 20. zasedání
zastupitelstva obce v 17:35.
Zápis byl vyhotoven dne 14. 02. 2017

Zapsal: Ing. Jan Drozd

……………………………………………

Ověřovatelé zápisu:
Karel Rezek

……………………………………………

Miloslav Čapek

……………………………………………

Ing. Jan Drozd, starosta obce

……………………………………………

Břetislav Jemelka, místostarosta obce

……………………………………………

