Obec Doubice

Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Doubice
konaného dne 22. 05. 2017 od 16:00 hodin
Místo konání:

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

Termín konání:

22. 05. 2017 od 16:00 hod

Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny):
Ing. Jan Drozd, Břetislav Jemelka, Karel Rezek, Miloslav Čapek, Andrea Rezková, Filip
Molčan (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
Miloslava Čapka a paní Andreu Rezkovou. 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 paní Andreu Rezkovou.
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 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 dubna 2017
5) rozpočtová změna č.2/2017
6) závěrečný účet obce Doubice za rok 2016
7) dotace kompostéry
8) Doubický vodovod

9) dotace FÚK (oslavy)
10) dopravní značení Máják
11) oprava místních komunikací – přiznaná dotace POV, zajištění spolufinancování
12) došlá pošta a podání občanů
- informace Eko Kom
- Linka bezpečí - žádost
- nabídka prezentace obce v publikaci Českosaské Švýcarsko
- destinace Lužické hory – dohoda o spolupráci
13) různé + diskuze
- průběh prací na místním orientačním systému
- oprava fotbalového hřiště
- tříděný odpad (živnostníci a podnikatelé v obci)
- setkání s občany a chalupáři
14) 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 z 22. 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 se
zastupiteli je taková, že prozatím je plnění tohoto usnesení pozastaveno.
č. 5 / 21 / 2017 = ZO Doubice pověřuje starostu obce Doubice přípravou a podpisem
kupních smluv v termínu do 30. 04. 2017. Zde jsou podepsány 4 smlouvy z 5.
č. 9 / 21 / 2017 = 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.
4) HOSPODAŘENÍ OBCE DO DUBNA 2017:
 Předsedající seznámil přítomné s hospodařením obce Doubice do 30. 04. 2017 dle
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu, dále seznámil přítomné se zůstatky finančních
prostředků na obecních účtech k 30. 04. 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
dubna 2017.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

5) ROZPOČTOVÁ ZMĚNA 2/2017:
 Předsedající předal slovo panu Filipu Molčanovi, předsedovi finančního výboru a
následně paní A.Š., účetní obce, která představila návrh rozpočtové změny č.2/2017
projednané a předložené finančním výborem a uvedla důvody prováděných
rozpočtových změn.
 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 rozpočtovou změnu č. 02 / 2017 v příjmech i výdajích
o mínus 686.432,- Kč dle předloženého návrhu finančního výboru.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

6) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOUBICE ZA ROK 2016:
 Předsedající seznámil přítomné se závěrečným účtem obce Doubice za rok 2016,
který byl zveřejněn včetně všech příloh na úřední desce obce od 26. 04. 2017 do 22.
05. 2017. Následně vyzval zastupitele, zda mají k předloženým dokumentům nějaké
připomínky či výhrady. Žádné připomínky ani výhrady vzneseny nebyly a následně
bylo hlasováno o návrzích usnesení
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje celoroční hospodaření obce Doubice a závěrečných
účet obce za rok 2016, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2016 bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice bez výhrad schvalujepodle §4 odst.8, písmene w) zákona
č.563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a §84 odst.2, písmene b) zákona č.128/2000
Sb., o obcích v platném znění účetní závěrku obce Doubice sestavenou ke dni 31. 12. 2016.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje inventuru za rok 2016 bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

7) DOTACE NA KOMPOSTÉRY:
 Předsedající seznámil přítomné se skutečností, že žádost obce Doubice o dotaci na
kompostéry byla dle rozhodnutí SFŽP neúspěšná. Projekt získal 43 bodů, avšak
podmínky dotace se v průběhu její administrace změnili a vzhledem k velkému
množství podaných žádostí, byla posunuta hranice průchodnosti žádosti ze 40 na 46
bodů a v důsledku toho byla žádost neúspěšná. Firma Dotace snadno s.r.o. nabídla
obci možnost podání přepracované a doplněné žádosti v další výzvě a současně
vyjádřila vyšší naději na úspěch. Po krátké diskuzi bylo hlasováno o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí informaci o neschválení žádosti o dotaci na
kompostéry a pověřuje starostu obce jednáním s firmou Dotace snadno s.r.o. ve věci nového
podání žádosti o dotaci v další výzvě.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno

8) DOUBICKÝ VODOVOD:
 Předsedající seznámil přítomné se zněním usnesení ve vztahu k Doubickému
vodovodu schváleného advokátní kanceláří.
 Zastupitelstvo obce hlasovalo o schválení návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice na základě zpracovaného právního stanoviska neschvaluje
uzavření kupní smlouvy, smlouvy o peněžitém příplatku mimo základní kapitál a dohody o
započtení pohledávek dle návrhu Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a pověřuje
starostu obce jednáním se společností Severočeská vodárenská společnost, a.s. ve věci
převedení provozu vodovodu „Doubice – vodovod“, včetně veškerého příslušenství obci
Doubice tak, aby obec Doubice mohla tento vodovod provozovat sama.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno

9) DOTACE FÚK (OSLAVY):
 Předsedající seznámil přítomné s podanou žádostí o dotaci z Fondu Ústeckého kraje
ve výši 180 tis.Kč a o skutečnosti, že pan hejtman osobně na jednání Sdružení pro
rozvoj Šluknovska přislíbil poskytnutí alespoň částečné subvence. Dále starosta
představil mírné úpravy programu oslav, na kterých se společně s místostarostou
domluvil se zástupci SPD dne 07.05.2017.
 Zastupitelstvo obce hlasovalo o schválení návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí informaci starosty obce o podané žádosti o
dotaci z FÚK na oslavy obnovené samostatnosti obce.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno
10) DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MÁJÁK:
 Předsedající seznámil přítomné se skutečností, že dočasnému omezení vjezdu na
Máják dopravním značením skončí v polovině července 2017 platnost. Diskutována
byla možnost zda ve správním řízení ve spolupráci se silničním správním úřadem toto
dopravní značení schválit natrvalo, a nebo, zda ponechat toto značení ještě rok jako
dočasné. Z diskuze vyplynulo, že toto dopravní značení ponechá obec Doubice na
místě ještě jeden rok jako dočasné a po průběhu léta 2017 se rozhodne, zda bude
značení umístěno trvale.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje starostu obce prodloužením dočasného dopravního
omezení na Máják o 1 rok.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno
11) OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ – PŘIZNANÁ DOTACE POV, ZAJIŠTĚNÍ
SPOLUFINANCOVÁNÍ):
 Předsedající seznámil přítomné se skutečností, že zastupitelstvo Ústeckého kraje
schválilo obci Doubice dotaci na opravu místních komunikací v roce 2017 z Programu
obnovy venkova ve výši 81.000,- Kč a dále seznámil přítomné s požadavkem
Ústeckého kraje schválit zastupitelstvem obce spolufinancování té části objednávky,
která přesahuje výši přidělené dotace
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje zajištění spolufinancování projektu Oprava místních
komunikací v roce 2017 z rozpočtu obce Doubice a to ve výši přesahující výši přidělené
dotace z Programu obnovy venkova.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno

12) DOŠLÁ POŠTA A PODÁNÍ OBČANŮ:
 Předsedající seznámil přítomné s oznámením společnosti Eko Kom o množství
vytříděného odpadu za období od 01. 01. do 31. 03. 2017 a obdrženou odměnou za
tento tříděný odpad ve výši 8.118,50 Kč.
 Předsedající seznámil přítomné s žádostí Linky bezpečí, z.s. o finanční podporu a
z následné diskuze vyplynulo, že obec tuto podporu neposkytne.
 Předsedající seznámil přítomné s nabídkou nakladatelství Soukup – David na
prezentaci obce Doubice v publikaci (knize) Českosaské Švýcarsko. (1 strana za
6000,- Kč bez DPH). Zastupitelé se shodli, že o tuto prezentaci nemají zájem.
 Předsedající seznámil přítomné s návrhem dohody o budoucí spolupráci DSO
Tolštejn (kde je obec Doubice členem) se Svazem obcí Novoborska na společném
projektu „Destinace Lužické hory“ a zastupitelé vyjádřili svůj souhlas s uzavřením této
dohody.
14) RŮZNÉ + DISKUZE:
 Předsedající seznámil přítomné s průběhem prací na Místním orientačním systému,
instalace je hotova a probíhají dokončovací práce. Dále byla diskutována možnost
nechat nad rámec dotace dodělat jeden rozcestník ke studánce u Čapků a směrovky
k doubickému obchodu. Na tomto dodatečném opatření panovala všeobecná shoda.
 Dále seznámil přítomné s průběhem prací na odvodnění zbylé části fotbalového
hřiště (hotové drenáže, místa pro „tribuny“ a plán úpravy povrchu).
 Předsedající se dohodl s přítomnými zastupiteli, kteří jsou současně podnikateli
v obci, že s nimi obec uzavře smlouvu na likvidaci tříděného odpadu tak, aby bylo
učiněno zadost platným právním předpisům. Smlouvy k podpisu budou připraveny
v průběhu června 2017.
 Předsedající se s přítomnými zastupiteli domluvil, že setkání s občany a chalupáři
Doubice proběhne dne 08. 07. 2017 od 17:00 hod v baště u Staré hospody. Starosta
s místostarostou připraví program a rozešle pozvánky.
 Předsedající seznámil přítomné s novým návrhem smlouvy o dílo na opravu varhan
v Doubickém kostele a se skutečností, že dříve schválený návrh smlouvy na základě
usnesení č. 14 z 22. Zasedání zastupitelstva obce Doubice ze dne 24. 04. 2017
nepodepsal, neboť smlouva doznala nových úprav. Zastupitelé hlasovali o návrhu
usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje nové znění návrhu smlouvy o dílo na opravu varhan
v Doubickém kostele a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno


Předsedající seznámil přítomné s tím, že v roce 2016 při zveřejnění informací dle
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím udělal chybu a zveřejnil
na úřední desce i osobní údaje žadatele, v důsledku čehož se teď žadatel domáhá
zaplacení imateriální újmy ve výši 249,- Kč. Předsedající požádal přítomné o
schválení proplacení této újmy žadateli z rozpočtu obce Doubice s tím, že tuto škodu
obci Doubice osobně nahradí složením hotovosti do pokladny. Zastupitelé vzhledem
k velmi zvláštním okolnostem starostovi doporučili, aby se obrátil na právníky DAS
s prosbou o konzultaci. Dále bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice souhlasí s úhradou imateriální újmy panu R. M. ve výši 249,- Kč
z rozpočtu obce Doubice s tím, že starosta obce složí shora uvedenou částku v hotovosti do
pokladny obce jako náhradu vzniklé škody a požádá o konzultaci společnost DAS.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno


Předsedající dále informoval přítomné o konzultaci záměru obce podat žádost o
dotaci na opravu Velkého rybníka z OPŽP prioritní osy 4, aktivity 4.3.2. a o tom,, že
do této výzvy nelze žádost podat, vzhledem k jejím podmínkám a požádal zastupitele
o revokaci usnesení č. 9 / 21 / 2017 z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice ze
dne 13. 03. 2017 pro nemožnost jeho splnění. Po krátké diskuzi bylo hlasováno o
návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice revokuje své usnesení č. 9 z 21. zasedání zastupitelstva obce
Doubice ze dne 13. 03. 2017 a pověřuje starostu obce jednáním s AOPK o možném získání
dotace..
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno








Předsedající informoval přítomné o podpisu dodatku ke smlouvě se společností DAS
a o navýšení ceny z 18.600,- Kč na 19.150,- Kč za rok. Dodatek obsahoval
připojištění odpovědnosti zastupitelů a zaměstnanců obce Doubice.
Předsedající dále informoval přítomné, že ve spolupráci s místostarostou obce
podniká kroky vedoucí k prodloužení platnosti povolení k nakládání s odpadními
vodami obce Doubice při vypouštění odpadch vod z ČOV obce do povrchových vod.
Předsedající dále informoval přítomné o termínu opravy státní silnice od Doubické
hospody ke Staré hospodě ( cca 1 den v týdnu od 12.06. do 16.06.2017) a požádáal
o pomoc zastupitele Karla Rezka a Miloslava Čapka, jelikož v době opravy nebude on
ani místostarosta v obci přítomen. Oslovení pomoc přislíbili.
Předsedající dále informoval přítomné o nástupu nové účetní obce na zácvik (září až
prosinec 2017) s tím, že nová účetní nahradí současnou účetní paní A.Šikýřovou po
roční uzávěrce za rok 2017. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou jako záskok za
účetní na mateřské dovolené.
Předsedající vyzval přítomné zastupitele i hosty ke vznesení dotazů či připomínek
v rámci diskuze. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

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 19. 06. 2017 od 16:00 na obecním úřadě.
 Předsedající poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil 23. zasedání
zastupitelstva obce v 17:30.
Zápis byl vyhotoven dne 23. 05. 2017
Zapsal: Ing. Jan Drozd

……………………………………………

Ověřovatelé zápisu:
Andrea Rezková

……………………………………………

Miloslav Čapek

……………………………………………

Ing. Jan Drozd, starosta obce

……………………………………………

Břetislav Jemelka, místostarosta obce

……………………………………………

