Obec Doubice

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice
konaného dne 13. 03. 2017 od 16:00 hodin
Místo konání:

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

Termín konání:

13. 03. 2017 od 16:00 hod

Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny):
Ing. Jan Drozd, Břetislav Jemelka, Karel Rezek, Miloslav Čapek, Andrea Rezková (5 členů
ZO = 71%)
Nepřítomni: Alena Jašíčková Jetýlková (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 paní
Andreu Rezkovou 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
paní Andreu Rezkovou a pana Miloslava Čapka.
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 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 února 2017
5) oprava veřejného osvětlení v chatičkách (objednávka)
6) prodej obecních pozemků v chatičkách
7) právní stanovisko Doubický vodovod
8) oprava obecních komunikací

9) oslavy 25 let samostatnosti obce Doubice
10) rekonstrukce Velkého rybníka
11) došlá pošta a podání občanů
12) různé + diskuze
- průběh prací na místním orientačním systému
- oprava fotbalového hřiště
- úklid a údržba hřbitova
- webová kamera na obecním úřadě
- ošetření lip v aleji
- nápisy na zastávky
- miniknihovnička Doubice
13) usnesení a závěr
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3) KONTROLA USNESENÍ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE:
 Předsedající přečetl přítomným všechna usnesení z 20. 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 DO ÚNORA 2017:
 Předsedající seznámil přítomné s hospodařením obce Doubice do 28. 02. 2017 dle
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu, dále seznámil přítomné se zůstatky finančních
prostředků na obecních účtech k 28. 02. 2017. 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
února 2017.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

5) OPRAVA VEŘEJNÉHO SOVĚTLENÍ V CHATIČKÁCH:
 Předsedající předal slovo místostarostovi Břetislavu Jemelkovi, který seznámil
přítomné s provedenými opravami veřejného osvětlení a s nutností provést opravu
v chatičkách a to včetně finančního ocenění plánovaných prací



Předsedající vyzval přítomné zastupitele ke vznesení připomínek. Nikdo připomínky
nevznesl, a proto bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje provedení opravy veřejného osvětlení v chatičkách a
pověřuje místostarostu obce vystavením objednávky v maximální ceně 32 tis. Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
6) PRODEJ OBECNÍCH POZEMKŮ V CHATIČKÁCH:
 Předsedající opětovně seznámil přítomné s hotovými geometrickými plány na
pozemky v chatičkách a následně se skutečností, že záměr prodeje částí obecních
pozemků byl řádně dle zákona o obcích zveřejněn na úřední desce od 15. 02. 2017
do 13. 03. 2017. Předsedající vyzval přítomné ke vznesení připomínek a nikdo
připomínku nevznesl. Přítomní zastupitelé následně hlasovali o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje schvaluje prodej částí pozemků p.p.č.1136/1 a 1129
v k.ú. Doubice dle předložených geometrických plánů, a to následujících žadatelům
v následujícím rozsahu a cenách:
1136/8
189 m2
9450,- Kč
manželům P.
2
1136/9
177 m
8850,- Kč
paní I. S.
1136/10
187 m2
9350,- Kč
panu M.A.
1136/11
136 m2
6800,- Kč
panu M.I.
1129/5
242 m2
12100,- Kč
panu M.Š.
a pověřuje starostu obce Doubice přípravou a podpisem kupních smluv v termínu do
30.04.2017
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
7) PRÁVNÍ STANOVISKO DOUBICKÝ VODOVOD:
 Předsedající seznámil přítomné s právním stanoviskem advokátní kanceláře Velíšek
& Podpěra a s jeho závěry, tedy že stanovisko poukazuje na absolutní neplatnost
všech dříve uzavřených smluv a že vodovod je stále majetkem obce Doubice.
Předsedající dále seznámil přítomné s výsledky jednání starosty a místostarosty
s vedením obce Jiřetín, která provozuje svůj vlastní vodovod a vyjádřil přesvědčení,
že obec je schopna vodovod provozovat sama v případě, že jej neprodá. Přítomní
zastupitelé se shodli, že v tento okamžik vodovod prodávat nechtějí a pověřili
starostu obce dalším jednáním se zástupci SVS, a.s. ve smyslu doporučení právního
stanoviska.
 Zastupitelstvo obce hlasovalo o schválení návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí závěry právního stanoviska advokátní
kanceláře Velíšek & Podpěra a pověřuje starostu obce jednáním se společností SVS, a.s. ve
smyslu doporučení advokátní kanceláře.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

8) OPRAVA OBECNÍCH KOMUNIKACÍ:
 Předsedající seznámil přítomné s plánem opravy 4 obecních komunikací v roce 2017
a s průběhem žádosti o dotaci na tyto opravy z POV Ústeckého kraje. Dále ozřejmil

způsob a rozsah provedení plánovaných oprav. Po krátké diskuzi bylo přistoupeno
k hlasování o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje starostu obce zajištěním cenové nabídky na opravu
obecních komunikací v roce 2017.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno
9) OSLAVY 25 LET SAMOSTATNOSTI OBCE DOUBICE:
 Předsedající seznámil přítomné s upravenou verzí programu připravovaných oslav.
Tuto úpravu provedli zastupitelé obce na svém pracovním jednání společně s panem
M. F., J.N. a M.S. Tento návrh byl rozeslán k připomínkám dalším aktérům oslav a to
pánům P.N. a J.H. Dále se diskutovalo, že je třeba včas objednat výrobu
upomínkových předmětů. Po předběžném jednání přislíbil pan M. H. grafický návrh a
výrobu pozvánek a také jednoduché brožury o historii obce Doubice. Po diskuzi
hlasovalo zastupitelstvo o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje starostu obce objednáním zhotovení upomínkových
předmětů v následujícím rozsahu – hrnečky či sklenice se znakem obce v hodnotě do 15 tis.
Kč, odznaky se znakem obce v hodnotě do 20 tis.Kč a turistické známky v hodnotě do 10
tis.Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno
10) REKONSTRUKCE VELKÉHO RYBNÍKA:
 Předsedající seznámil přítomné s možnostmi požádat o dotaci na opravu Velkého
rybníka a to z Operačního programu životní prostředí. Po krátké diskuzi na
jednotlivými oblastmi podpory a způsobu financování dotací z MŽP a Mze bylo
přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje starostu obce přípravou a odesláním žádosti na
rekonstrukci Velkého rybníka do OPŽP, prioritní osy 4, aktivity 4.3.2. v termínu do 31. 07.
2017.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno
11) DOŠLÁ POŠTA A PODÁNÍ OBČANŮ:
 Předsedající seznámil přítomné s korespondencí obce a oznámil, že žádná pošta
nevyžaduje projednání na zasedání zastupitelstva obce Doubice.
12) RŮZNÉ + DISKUZE:
 Předsedající seznámil přítomné s průběhem prací na Místním orientačním systému a
představil předběžné grafické návrhy informačních tabulí.
 Dále seznámil přítomné s návrhem pana J.R. na odvodnění zbylé části fotbalového
hřiště a se způsobem provedení v kombinaci prací objednaných obcí (bagr, materiál,
ornice) a prací provedených brigádně Doubičáky.
 Předsedající seznámil přítomné se záměrem provést brigádu na hřbitově za účelem
jeho zkulturnění. Diskutovány byly termíny 08. 04. 2017 nebo 15. 04. 2017.







Přítomní byli seznámeni se skutečností, že byla instalována nová webová kamera
obce a předsedající nabídl zaslat zájemcům odkaz k umístění na webové stránky
dalších doubických zařízení.
Předsedající seznámil přítomné se záměrem obce ošetřit lipovou alej podél silnice na
Rybniště a to instalací oplůtků kolem kmenů lip.
Předsedající seznámil přítomné s objednávkou cedulí k označení autobusových
zastávek v obci.
Předsedající seznámil přítomné s plánem instalovat v autobusové zastávce u bývalé
pošty bezplatnou miniknihovničku.
Předsedající vyzval přítomné zastupitele i hosty ke vznesení dotazů či připomínek
v rámci diskuze. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

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 24. 04. 2017 od 16:00 na obecním úřadě.
 Předsedající poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil 21. zasedání
zastupitelstva obce v 17:06.
Zápis byl vyhotoven dne 14. 03. 2017
Zapsal: Ing. Jan Drozd

……………………………………………

Ověřovatelé zápisu:
Andrea Rezková

……………………………………………

Miloslav Čapek

……………………………………………

Ing. Jan Drozd, starosta obce

……………………………………………

Břetislav Jemelka, místostarosta obce

……………………………………………

