Obec Doubice

Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Doubice
konaného dne 23. 10. 2017 od 16:00 hodin
Místo konání:

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

Termín konání:

23. 10. 2017 od 16:00 hod

Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny):
Ing. Jan Drozd, Břetislav Jemelka, Karel Rezek, Filip Molčan, Andrea Rezková, Alena
Jašíčková Jetýlková (6 členů ZO = 86%)
Nepřítomni: Miloslav Čapek (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 6 zastupitelů a že je
usnášeníschopné.
 Předsedající navrhl zapisovatelem Ing. Jana Drozda (sebe) a ověřovateli zápisu pana
pana Filipa Molčana 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 Filipa Molčana a paní Alenu Jašíčkovou Jetýlkovou.
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 ze strany
zastupitelů vznesen nebyl.
 ZO hlasovalo o upraveném 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 září 2017
5) návrh rozpočtu obce Doubice na rok 2018

6) Doubický vodovod (informace, smluvní dokumentace, provoz vodovodu)
7) GDPR
8) došlá pošta a podání občanů
- nabídka firmy KABELSPOJ s.r.o. - veřejné osvětlení
- žádost o finanční dar – Baby box
- žádost o prodej pozemku p.p.č.7/1 a 8/1 v k.ú. Doubice
9) různé + diskuze
- informace o nabídce ČEZ (ceny el.energie)
10) 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 26. 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 je
plněno průběžně.
4) HOSPODAŘENÍ OBCE DO ZÁŘÍ 2017:
 Předsedající seznámil přítomné s hospodařením obce Doubice do 30. 09. 2017 dle
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu, dále seznámil přítomné se zůstatky finančních
prostředků na obecních účtech k 30. 09. 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 září
2017.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
5) NÁVRH ROZPOČTU OBCE DOUBICE NA ROK 2018:
 Předsedající představil návrh rozpočtu obce Doubice na rok 2018 v detailní struktuře
a zdůvodnil výši jednotlivých položek a vysvětlil celou skladbu rozpočtu. Dále vyzval
přítomné zastupitelé ke vznesení připomínek. Ty vzneseny nebyly, a tedy
předsedající vysvětlil další postup při zveřejnění rozpočtu a jeho následném
schvalování. Po proběhnuvším zveřejnění a zapracování podnětů a připomínek
občanů by mohlo dojít ke schválení tohoto rozpočtu na listopadovém zasedání ZO.
 Zastupitelstvo obce hlasovalo o schválení návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo návrh rozpočtu obce Doubice na rok 2018 a
pověřuje starostu obce jeho uveřejněním v termínu do 30. 10. 2017.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno

6) DOUBICKÝ VODOVOD:
 Předsedající informoval přítomné o možnostech jak provozovat doubický vodovod.
Jednou z možností by bylo založit novou organizaci, jejímž majitelem by byla obec
Doubice. Mohla by to být buď příspěvková organizace obce anebo společnost
s ručením omezeným, tedy organizace, které by obecní vodovod provozovaly za
účelem dosažení zisku. Do těchto organizací by obec musela sehnat zaměstnance,
kteří by si na sebe provozem vodovodu museli vydělat. Druhá možnost je vodovod
provozovat jako službu obyvatelům obce nikoliv jako hospodářskou činnost obce,
nýbrž jako hlavní činnost místní samosprávy.
 Zastupitelstvo obce po diskuzi hlasovalo o schválení návrhu usnesení
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice rozhodlo, že provoz vodovodu Doubice nebude obec
provozovat za účelem dosažení zisku, tedy že provoz nebude hospodářskou činností obce,
nýbrž bude veden v hlavní činnosti obce Doubice.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.



Předsedající seznámil přítomné se zněním návrhu smlouvy o dodávce pitné vody a
také s obchodními podmínkami pro prodej vody. V následné diskuzi byly vysvětleny
některé nejasnosti.
Zastupitelstvo obce po diskuzi hlasovalo o schválení návrhu usnesení

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje znění smlouvy o dodávce pitné vody včetně
obchodních podmínek v předloženém znění a pověřuje starostu obce jejím podpisováním
s jednotlivými odběrateli.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.




Předsedající seznámil přítomné s návrhem ceny vodného, se způsobem výpočtu
odpovídajícím platným právním předpisům. V následné diskuzi bylo vysvětleno,
z jakých vstupních údajů se cena vodného vypočítává. Předsedající seznámil
přítomné s vypočtenou cenou vodného na rok 2018 ve výši 45,62 Kč / m 3 a s tím, že
tato cena je dle právních předpisů nepřekročitelná a že bude tímto způsobem
vypočítávána každoročně dle výsledků provozu vodovodu. Dále vysvětlil přítomným,
že zastupitelstvo obce může rozhodnout o tom, že cena bude například nižší a cenu
vodného pak dotovat z obecního rozpočtu. Dále ještě předsedající srovnal
vypočtenou cenu vodného s dosud účtovanou cenou společností SČVaK, a.s., která
v roce 2017 činí 49,96 Kč/m3.
Zastupitelstvo obce po diskuzi hlasovalo o schválení návrhu usnesení

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo výpočet ceny vodného pro rok 2018 a rozhodlo, že
cena vodného bude v roce 2018 činit 45,- Kč/m3.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

7) GDPR:
 Předsedající seznámil přítomné s problematikou GDPR a vyjádřil své přesvědčení, že
je nutné, aby si obec nechala zpracovat audit týkající se dané záležitosti a předložil



cenovou nabídku firmy Pro - Cert s.r.o.. Pan Filip Molčan se nabídl, že nechá
posoudit cenovou nabídku této firmy co do dostatečnosti obsahu a rovněž ceny.
Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu usnesení

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo cenovou nabídku na implementaci řešení
problematiky GDPR a pověřuje Filipa Molčana provedením ověření předložené nabídky co
do dostatečnosti obsahu a rovněž ceny.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

8) DOŠLÁ POŠTA A PODÁNÍ OBČANŮ:
 Předsedající seznámil přítomné s cenovou nabídkou firmy KABELSPOJ s.r.o. na
výměnu všech lamp veřejného osvětlení v obci a dále s možností nechat si zpracovat
pasport veřejného osvětlení jako další služby této firmy za úplatu a s výší cenových
relací za nabízené služby.
 Zastupitelstvo obce v diskuzi vyjádřilo svůj nesouhlas s předloženou nabídkou a
hlasovalo o schválení návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo nabídku firmy KBELSPOJ, s.r.o. a tuto nabídku
odmítá.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno



Předsedající seznámil přítomné s žádostí firmy Babybox pro odložené děti – STATIM,
z.s. o finanční dar na rekonstrukci Babyboxu v Ústí nad Labem a představil návrh
darovací smlouvy.
Zastupitelstvo obce v diskuzi vyjádřilo svůj nesouhlas s poskytnutím daru a hlasovalo
o schválení návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo žádost o finanční dar společnosti Babybox pro
odložené děti – STATIM, z.s. a rozhodlo, že dar neposkytne.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno




Předsedající opakovaně seznámil přítomné s žádostí manželů D. o koupi zbývající
části pozemku p.p.č.7/1 a pozemku p.p.č. 8/1 v k.ú. Doubice. Dále seznámil přítomné
se skutečností, že záměr prodeje byl dle usnesení ZO zveřejněn od 02. 10. 2017 do
23. 10. 2017 v souladu s dotčenými právními předpisy.
Zastupitelstvo obce v diskuzi vyjádřilo svůj souhlas s prodejem dle žádosti a
hlasovalo o schválení návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice opětovně projednalo žádost manželů D. o koupi pozemku 8/1 a
části pozemku 7/1 a schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 7/1 o výměře 235 m 2 a celý
pozemek p.p.č. 8/1 o výměře 766 m2 vše v k.ú. Doubice za celkovou cenu 250.150,- Kč
manželům D. a pověřuje starostu obce přípravou a podpisem kupní smlouvy v termínu do
15. 12. 2017.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno

9) RŮZNÉ + DISKUZE:
 Předsedající seznámil přítomné s odeslanou opakovanou výpovědí firmě
PROSPERITA ENERGY, a.s. ve věci nekompletního dodání energymetrů a
současnou výzvou k navrácení nájemného.
 Předsedající seznámil přítomné, s nabídkou firmy ČEZ, a.s., tedy cenami za dodávku
elektrické energie a porovnal je s cenami současného dodavatele a konstatoval, že
ceny se současným dodavatelem jsou výhodnější.
 Předsedající seznámil přítomné se skutečností, že dle sdělení MěÚ Rumburk se
schyluje k veřejnému projednání změny č. 1 Územního Plánu obce Doubice a tím by
mohl být proces jejího schvalování ukončen.
 Předsedající seznámil přítomné s podklady pro výběrové řízení na odpady v rámci
Sdružení pro rozvoj Šluknovska a stručně představil návrh zadávací dokumentace
k této zakázce.
 Předsedající seznámil přítomné s tím, že jako každoročně byla ze strany MŽP obci
prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého Kraje zaslána kompenzace ztráty na dani
z nemovitosti z lesů na území NP České Švýcarsko ve výši 47.310,- Kč.
 Předsedající představil nabídku firmy Sensei-consult s.r.o. na zpracování
strategického plánu obce za 25.000,- Kč. Přítomní nabídku odmítli.
 Předsedající předal oznámení o ukončení svozu biologického odpadu v roce 2017 ke
dni 29. 11. 2017.
 Předsedající zahájil diskuzi o plánovaném veřejném setkání občanů a chalupářů se
zastupiteli, které se uskuteční v termínu 18. 11. 2017 od 15:30 a předpokládaným
místem setkání bude Bašta u Staré Hospody. Na tomto setkání bude prezentována
přednáška o sklářství v Doubici a předcházet mu bude v 15:00 společná výsadba
dubů u obelisku s německými přáteli.
 Předsedající vyzval přítomné zastupitele i hosty ke vznesení dotazů či připomínek
v rámci diskuze.
 Do diskuze se přihlásil pan Filip Molčan s požadavkem řešení zápachu v okolí potoka
za jeho nemovitostí. Předsedající přislíbil tuto záležitost řešit s majiteli okolních
nemovitostí.
 Dále se do diskuze se přihlásil pan K.M. a požádal obec o svolení k zahájení
zpracování návrhu úprav vzhledu budovy obecního úřadu. Přítomní zastupitelé
souhlasili za podmínky, že tento návrh nebude za úplatu.


V rámci diskuze předsedající požádal přítomné zastupitele, aby se zúčastnili 28.
zasedání ZO Doubice dne 20. 11. 2017 pokud možno v plném počtu, neboť se
bude rozhodovat o důležitých věcech.

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 20. 11. 2017 od 16:00 na obecním úřadě.
 Předsedající poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil 27. zasedání
zastupitelstva obce v 17:42.

Zápis byl vyhotoven dne 24. 10. 2017

Zapsal: Ing. Jan Drozd

……………………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Filip Molčan

……………………………………………

Alena Jašíčková Jetýlková

……………………………………………

Ing. Jan Drozd, starosta obce

……………………………………………

Břetislav Jemelka, místostarosta obce

……………………………………………

