Obec Doubice

Zápis z 24. zasedání zastupitelstva obce Doubice
konaného dne 19. 06. 2017 od 16:00 hodin
Místo konání:

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

Termín konání:

19. 06. 2017 od 16:00 hod

Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny):
Ing. Jan Drozd, Břetislav Jemelka, Karel Rezek, Miloslav Čapek, Andrea Rezková, Filip
Molčan, Alena Jašíčková Jetýlková (7 členů ZO = 100%)
Nepřítomni: 0
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 7 zastupitelů a že je
usnášeníschopné.
 Předsedající navrhl zapisovatelem Ing. Jana Drozda (sebe) a ověřovateli zápisu pana
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: 7 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 května 2017
5) rozpočtová změna č.3/2017
6) veřejné setkání zastupitelů s občany a chalupáři 07 2017
7) Doubický vodovod
8) varhany v doubickém kostele

9) oprava fotbalového hřiště
10) došlá pošta a podání občanů
- Eko-Kom informace o separovaném odpadu 2016
- skleněná popelnice
- koloběžkové závody
- informace DAS
- letní tábor Junák – český skaut
11) různé + diskuze
- Tour de Feminin 2017
- oslavy 25 let obnovené samosatnosti obce
12) usnesení a závěr
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3) KONTROLA USNESENÍ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE:
 Předsedající přečetl přítomným všechna usnesení z 23. 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 stále podepsány pouze 4 smlouvy
z 5.
4) HOSPODAŘENÍ OBCE DO KVĚTNA 2017:
 Předsedající seznámil přítomné s hospodařením obce Doubice do 31. 05. 2017 dle
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu, dále seznámil přítomné se zůstatky finančních
prostředků na obecních účtech k 31. 05. 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
května 2017.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

5) ROZPOČTOVÁ ZMĚNA 3/2017:
 Předsedající předal slovo panu Filipu Molčanovi, předsedovi finančního výboru, který
představil návrh rozpočtové změny č.3/2017 projednané a předložené finančním
výborem a uvedl 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. 03 / 2017 v příjmech i výdajích
o 70.000,- Kč dle předloženého návrhu finančního výboru.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

6) VEŘEJNÉ SETKÁNÍ ZASTUPITELŮ S OBČANY A CHALUPÁŘI 07/2017:
 Předsedající seznámil přítomné s programem připravovaného setkání zastupitelů
s občany a chalupáři obce Doubice, které proběhne dne 08. 07. 2017 od 17:00 hod
v Baště u Staré Hospody. Následně vyzval zastupitele, zda mají k předloženému
dokumentu nějaké připomínky či výhrady. Žádné připomínky ani výhrady vzneseny
nebyly a po krátké diskuzi se zastupitelé domluvili na tom, že bude dobré, když
starosta na setkání připraví Power-Pointovou prezentaci (projektor + plátno).

7) DOUBICKÝ VODOVOD:
 Předsedající seznámil přítomné s dosavadním průběhem všech jednání se
společnostmi SVS, a.s., SČVAK, a.s., a dalšími osobami, které souvisí s plánovaným
převodem provozu doubického vodovodu do rukou obce.
 Dne 31. 05. 2017 proběhlo jednání s panem B., který je osobou zodpovědnou za
provoz vodovodu v Jiřetíně pod Jedlovou, kde bylo vysvětleno, co vše pro provoz
vodovodu obec potřebuje.
 Dne 01.06.2017 proběhlo jednání starosty a místostarosty v Ústí nad Labem na
SČVaK, s panem ředitelem provozu Ústí n.L. kde byla diskutována otázka, zda by
SČVaK byl ochoten pro obec vodovod provozovat. Zde bylo domluveno, že obec tuto
žádost podá písemně (což bylo 03. 06. 2017 učiněno). Výsledek bude po projednání
s vedením SČVaK obci oznámen.
 Dne 05. 06. 2017 proběhlo jednání starosty a místostarosty na SVS, a.s. v Teplicích
ohledně převzetí provozu doubického vodovodu do rukou obce Doubice. Jednání
proběhlo hladce a korektně bez zjevných známek nevole. SVS, a.s. chce v klidu
vodovod předat a jsou ochotni počkat, až bude obec mít vše papírově připraveno a
domluveného provozovatele. Celkové předání provozu vodovodu bude směřováno ke
konci roku 2017, tedy od 01. 01. 2018 by vodovod provozovala obec.
 Dne 12. 06. 2017 proběhlo jednání starosty a místostarosty s panem K., který obci
doporučil autorizovanou osobu ve věci provozu vodovodu pana P., se kterým je
domluvena schůzka na 21. 06. 2017.
 SVS, a.s. zaslala na obec první návrh smluvní dokumentace = nájemní smlouvu do
konce roku 2017 a dohodu o majetkovém vypořádání a návrh předávacího protokolu
k předání vodovodu, včetně příloh. Zastupitelé se shodli, že je nanejvýš vhodné
projednat tuto dokumentaci s právníky ještě před tím, než bude o jejich schválení a
podpisu rozhodováno.
 Zastupitelstvo obce hlasovalo o schválení návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje starostu obce projednáním návrhu smluvní a další
dokumentace k předání vodovodu, včetně příloh s právníky z AK Velíšek& Podpěra.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno

8) VARHANY V DOUBICKÉM KOSTELE:
 Předsedající seznámil přítomné s aktuální situací kolem opravy varhan v doubickém
kostele a s tím, že po domluvě s farářem panem Antonínem Sedlákem, nedošlo
podpisu smlouvy o dílo s panem I. B. jelikož smlouva byla neustále ze strany
dodavatele měněna a navyšována cena opravy. Předsedající proto požádal
zastupitele o revokaci usnesení č. 13 z 23. zasedání ZO Doubice ze dne 22. 05.
2017. Předsedající dále informoval, že farnost Doubice aktivně shání nového
dodavatele oprav.
 Zastupitelstvo obce hlasovalo o schválení návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice revokuje usnesení č. 13 z 23. zasedání ZO Doubice ze dne 22.
05. 2017.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
9) OPRAVA FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ:
 Předsedající předal slovo místostarostovi Břetislavu Jemelkovi, který přítomným
popsal všechny dosud provedené práce na fotbalovém hřišti (drenáže, dovoz ornice,
její rozhrnutí, nákup osiva) a další plány jak úpravu hřiště dokončit (setí, válcování,
zálivka atp.). Práce jsou naplánovány tak, aby hřiště bylo připraveno na oslavy 25 let
obnovené samostatnosti obce Doubice, které proběhnou 26. 08. 2017.

10) DOŠLÁ POŠTA A PODÁNÍ OBČANŮ:
 Předsedající seznámil přítomné s oznámením společnosti Eko-Kom o množství
vytříděného odpadu za rok 2016 a obdrženou odměnou za tento tříděný odpad.
 Předsedající dále seznámil přítomné se skutečností, že se obec Doubice umístila na
1. místě v soutěži skleněná popelnice v kategorii obcí do 500 obyvatel a kromě věcné
ceny obec dostane i finanční odměnu ve výši 30.000,- Kč.
 Místostarosta obce Břetislav Jemelka navrhl přítomným zastupitelům snížení
nájemného v obecním bytě na 1500,- Kč. Zastupitelstvo obce hlasovalo o schválení
návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje snížení nájmu v obecním bytě panu Zdeňku Heclovi
na 1500,- Kč/měsíčně s účinností od 01. 07. 2017 a pověřuje starostu obce podpisem
v tomto smyslu upravené nájemní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno



Předsedající seznámil přítomné s žádostí předsedy Spolku přátel Doubice o
příspěvek na koloběžkové závody. Kč. V diskuzi bylo navrženo poskytnout žadatelům
dar ve výši 2000,- Kč.
Po diskuzi bylo navrženo usnesení, o kterém zastupitelé hlasovali.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Doubice projednalo žádost Spolku přátel Doubice a schvaluje poskytnutí
daru ve výši 2000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno
 Předsedající seznámil přítomné s odpovědí společnosti DAS na dotazy vznesené
v souvislosti s chybným zveřejněním informací dle zákona č.106/1999 Sb. a s
úhradou imateriální újmy panu R.M. Dále oznámil, že se zachová dle doporučení
společnosti DAS.
 Předsedající seznámil přítomné s oznámením spolku Junák – Český skaut, z.s., který
bude v prvních 14 dnech července tábořit pod obcí Doubice (bývalý rybník u silnice
směrem na Chřibskou) a s tím, že se s pořadateli domluvil na způsobu likvidace
odpadu a dodávce pitné vody.
11) RŮZNÉ + DISKUZE:
 Předsedající seznámil přítomné s programem závodu Tour de Feminin 2017 a se
souvisejícími uzavírkami silnic v obci.
 Dále seznámil přítomné s postupem příprav oslav 25 let obnovené samostatnosti
obce Doubice a požádal přítomné o schválení objednávky publikace o Doubici, která
bude vydána u příležitosti oslav. Zastupitelstvo obce hlasovalo o schválení návrhu
usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje objednání 500 ks publikace o Doubici v maximální
ceně 35.000,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu vystavením objednávky.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno


Předsedající dále informoval přítomné o neúplné formulaci usnesení č. 11 z 16.
Zasedání ZO Doubice ze dne 12. 09. 2016 a požádal zastupitele o revokaci tohoto
usnesení a následně o přijetí usnesení se správným zněním. Po krátké diskuzi bylo
hlasováno o návrzích usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice revokuje své usnesení č. 11 z 16. zasedání zastupitelstva obce
Doubice ze dne 12. 09. 2016.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje podle § 5 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech v platném znění, zřízení peněžního fondu – bankovního účtu, pro evidenci veřejné
sbírky na opravu varhan. Při tvorbě a použití fondu bude postupováno v souladu se zákonem
č.563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno


Předsedající seznámil přítomné se zněním smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
navržené Ústeckým krajem (oprava místních komunikací v roce 2017) a požádal
přítomné o její schválení. Zastupitelstvo obce hlasovalo o schválení návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje znění smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
č.17/SML2449 na opravu místních komunikací a pověřuje starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno
 Předsedající vyzval přítomné zastupitele i hosty ke vznesení dotazů či připomínek
v rámci diskuze.
 Do diskuze se přihlásil pan K. M. a informoval o tom, že kříž a Madona nalezené na
doubickém hřbitově jsou již zrestaurovány. Madona je umístěna v Doubickém muzeu
a kříž bude umístěn do kostela.
 Předsedající informoval přítomné zastupitele i hosty o záměru adopce hrobů na
doubickém hřbitově a poděkoval těm, kdo se na přípravě podíleli.

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 25. 09. 2017 od 16:00 na obecním úřadě.
 Předsedající poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil 24. zasedání
zastupitelstva obce v 17:29.
Zápis byl vyhotoven dne 20. 06. 2017
Zapsal: Ing. Jan Drozd

……………………………………………

Ověřovatelé zápisu:
Karel Rezek

……………………………………………

Alena Jašíčková Jetýlková

……………………………………………

Ing. Jan Drozd, starosta obce

……………………………………………

Břetislav Jemelka, místostarosta obce

……………………………………………

