Obec Doubice

Zápis z 30. zasedání zastupitelstva obce Doubice
konaného dne 05. 02. 2018 od 16:00 hodin
Místo konání:

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

Termín konání:

05. 02. 2018 od 16:00 hod

Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny):
Ing. Jan Drozd, Břetislav Jemelka, Karel Rezek, Filip Molčan, Miloslav Čapek
(5 členů ZO = 71%)
Od 16:22 přítomna i Alena Jašíčková Jetýlková (6 členů ZO = 86%)
Nepřítomni: Andrea Rezková (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 5 zastupitelů a že je
usnášeníschopné.
 Předsedající navrhl zapisovatelem Ing. Jana Drozda (sebe) a ověřovateli zápisu pana
pana Filipa Molčana 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 Filipa Molčana 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 ze strany
zastupitelů vznesen nebyl. Předsedající sám navrhl doplnění bodu 10) různé a
diskuze o projednání záležitosti spojené s požárním řádem obce Doubice
 ZO hlasovalo o upraveném návrhu programu.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje následující upravený program zasedání
zastupitelstva:
3) kontrola plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce
4) hospodaření obce v roce 2017
5) rozpočtová změna č.7 schválená starostou obce
6) přezkoumání hospodaření obce Doubice (audit Ústeckého kraje za rok 2017)
7) pověření kontrolního výboru provedením kontroly
8) ČAOH – informace k riziku navýšení nákladů odpadového hospodářství
9) došlá pošta a podání občanů
- žádost o koupi pozemku p.p.č.2144/2 v k.ú. Doubice
- žádost o poskytntí daru – Tour de Feminin 2018
- svatba u kapličky
- výpověď z podpěrných bodů ČEZ – veřejné osvětlení
- nabídka na letecké snímkování obce
- žádost o připojení se k akci vlajka pro Tibet
- dotace na kompostéry
- dodatek ke smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany
- spolupráce se ZOO Ústí nad Labem – H.Lumpe
10) různé + diskuze
- vodovod Doubice informace
- OZV obce Doubice č.3/2004 – Požární řád obce
11) 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 27., 28. a 29. zasedání ZO a
konstatoval, která byla splněna a s jakým výsledkem.

4) HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2017:
 Předsedající seznámil přítomné s hospodařením obce Doubice do 31. 12. 2017 dle
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu, dále seznámil přítomné se zůstatky finančních
prostředků na obecních účtech k 31. 12. 2017. Předložena byla i kompletní kniha
přijatých faktur, ze které bylo patrné, za co v uplynulém roce obec zaplatila a v jaké
výši. Dále předsedající představil výsledky hospodaření obce za leden 2018 (plnění
rozpočtu a knihu přijetých faktur).
 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
prosince 2017.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

5) ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č.7:
 Předsedající přítomným vysvětlil, čeho se týká rozpočtová změna č. 7 rozpočtu obce
Doubice na rok 2017, která byla schválena starostou obce na základě usnesení

zastupitelstva obce. K jeho vysvětlení nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky
a přítomní zastupitelé následně hlasovali o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí a schvaluje rozpočtovou změnu č.7/2017
v příjmech i výdajích o 288.350,- Kč tak, jak byla provedena starostou obce.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno

6) PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE DOUBICE (AUDIT ÚSTECKÉHO KRAJE ZA
ROK 2017):
 Předsedající seznámil přítomné s oznámením Krajského úřadu Ústeckého kraje, že
dne 11. 04. 2018 od 07:30 proběhne na obecním úřadě v Doubici přezkoumání
hospodaření obce Doubice za rok 2017. Kontrolou jsou pověřeny dvě pracovnice
odboru kontroly KÚ ÚK.

7) POVĚŘENÍ KONTROLNÍHO VÝBORU PROVEDENÍM KONTROLY:
 Předsedající předal předsedovi kontrolního výboru soupis všech usnesení
zastupitelstva obce Doubice a požádal přítomné zastupitele o hlasování o návrhu
usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje kontrolní výbor provedením kontroly plnění usnesení
zastupitelstva obce Doubice v termínu do 31. 03. 2018.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

8) ČAOH – INFORMACE K RIZIKU NAVÝŠENÍ NÁKLADŮ ODPADOVÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ:
 Předsedající seznámil přítomné s informací České asociace odpadového
hospodářství. Kompletní materiál včetně všech příloh dostali zastupitelé v okamžiku
svolání 30. zasedání ZO tak, aby si jej mohli do zasedání prostudovat. Po krátké
diskuzi bylo hlasováno o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obce na
odpadové hospodářství, v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech
obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s
podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich
obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor, že nové
nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu zákona o
odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké
spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského
nastavení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení
místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce
vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

9) DOŠLÁ POŠTA A PODÁNÍ OBČANŮ:
 Předsedající opětovně seznámil přítomné s žádostí pana M. S. o koupi pozemku
p.p.č.2144/2 v k.ú. Doubice o výměře 71 m2 a dále se skutečností, že v souladu
s usnesením zastupitelstva obce Doubice byl řádně vyvěšen záměr prodeje
předmětného pozemku od 20. 12. 2017 do 21. 01. 2018. Po krátké diskuzi bylo
hlasováno o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice opětovně projednalo žádost pana M. S. o koupi pozemku
p.p.č.2144/2 v k.ú. Doubice o výměře 71 m 2, a schvaluje prodej předmětného pozemku za
celkovou cenu 3550,- Kč a pověřuje starostu obce přípravou a podpisem kupní smlouvy
v termínu do 28. 02. 2018.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno


Předsedající seznámil přítomné s žádostí Klubu Cyklistiky Krásná Lípa o poskytnutí
daru v souvislosti s pořádáním 31. ročníku etapového závodu Tour de Feminin. Po
krátké diskuzi bylo hlasováno o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo žádost Klubu Cyklistiky Krásná Lípa a schvaluje
poskytnutí daru Klubu Cyklistiky K.L. ve výši 5000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno
V 16.22 přichází na zasedání zastupitelka paní Alena Jetýlková Jašíčková a
zastupitelstvo obce Doubice od tohoto okamžiku zasedalo a jednalo v počtu 6
zastupitelů (86%).


Předsedající seznámil přítomné s žádostí slečny T. P. a pana O. S. o možnost
uspořádat svatební obřad u kapličky Nejsvětější trojice. Předsedající navodil otázku,
zda po předchozích zkušenostech s nepořádkem v okolí kapličky toto využívání
veřejného prostranství nezpoplatnit. Proběhla diskuze s návrhy na zálohové platby,
krátkodobý pronájem a další možnosti, avšak ani jeden z návrhů se posléze neukázal
jako průchozí a tedy nebylo přijímáno žádné rozhodnutí, které způsob dosavadního
využívání změnilo. Pan Karel Rezek souhlasil s využitím jeho pozemku k odstavení
vozidel svatebčanů v prostoru u státní silnice.



Předsedající seznámil přítomné se sdělením společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ve věci
výpovědi z podpěrných bodů nesoucích lampy veřejného osvětlení z důvodu
provádění opravy a údržby sloupů. Dále informoval o svém jednání s pověřenými
pracovníky této společnosti a o domluvě, že lampy mohou být po provedení opravy
opět instalovány zpět. Manipulaci s jednotlivými částmi veřejného osvětlení bude
možné dohodnout s dodavatelskou firmou společnosti ČEZ Distribuce, a.s..



Předsedající seznámil přítomné s cenovou nabídkou na provedení leteckého
snímkování obce Doubice a po proběhnuvší diskuzi byla zastupitelstvem tato nabídka
odmítnuta bez přijímaného usnesení.



Předsedající seznámil přítomné se sdělením společnosti O2, že v obci byl
významným způsobem posílen internet po telefonní lince (až 20 Mb/s). Tuto

skutečnost ihned ověřil pan Filip Molčan a doporučil tuto informací předat
obyvatelstvu.


Předsedající seznámil přítomné s žádostí Spolku Lunghta o připojení se obce
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Po diskuzi bylo domluveno, že Tibetská
vlajka bude jako v roce 2017 vyvěšena u Č..



Předsedající seznámil přítomné se skutečností, že obec Doubice uspěla se svou
žádostí o dotaci na kompostéry, zahradní drtič a kontejner na textilní odpad. Po
obdržení oficiálního sdělení ze SFŽP bude třeba zadministrovat výběrové řízení a
průběh dotace vést v systému MS 2014+. Společnost Tendra s.r.o. nabídla obci
„organizaci zadávacího řízení“ za cenu 20 tis.Kč bez DPH a „manažerské řízení
realizace projektu z OPŽP“ za cenu 39 tis.Kč bez DPH. Po krátké diskuzi zda tyto
záležitosti obce zvládne sama či nikoliv bylo rozhodnuto, že s firmou Tendra s.r.o.
bude starosta ještě jednat o bližších podmínkách navrhovaných smluv a hlavně o
nabídnuté ceně, následně bylo hlasováno o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí informaci o získání dotace na kompostéry a
pověřuje starostu obce jednáním se společností TENDRA spol. s r.o. ve věci smluvení ceny
za administraci dotace a výběrového řízení.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno


Předsedající seznámil přítomné se zněním smlouvy o spolupráci při zabezpečování
požární ochrany ze dne 01. 07. 2010 a se skutečností, že od roku 2010 nebyla
žádným dodatkem stanovena výše finančního příspěvku obce Doubice, ačkoliv měl
být takovýto dodatek uzavírán každoročně. Posléze představil znění návrhu dodatku
č. 01 ke smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany, kterým je
stanovena výše příspěvku za rok 2018 ve výši 20 tis.Kč. Následně, po diskuzi na
dané téma, bylo hlasováno o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo návrh dodatku č. 01 ke smlouvě o spolupráci při
zabezpečování požární ochrany ze dne 01. 07. 2010, jeho znění schvaluje a pověřuje
starostu obce jeho podpisem.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno


Předsedající seznámil přítomné se skutečností, že se na obec Doubice obrátili
pracovníci ZOO Ústí nad Labem s žádostí o připojení se obce Doubice k oslavám
110 let existence ústecké ZOO a to proto, že jeho zakladatel pan Heinrich Lumpe, byl
doubickým rodákem. Diskutováno bylo pořízení dřevěné sochy v životní velikosti,
která by byla vyrobena na náklady obce a darována v rámci propagace obce ústecké
ZOO. Pan Karel Rezek zprostředkoval kontakt na řezbáře, od kterého byla zatím
získána cenová nabídka za výrobu sochy ve výši 50 tis.Kč. Z krátké diskuze
vyplynulo, že obec by se ráda oslav zúčastnila, avšak finanční zajištění výroby sochy
se zdá za současné, málo vyjasněné, situace velmi drahé. Posléze bylo hlasováno o
návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje starostu obce jednáním se ZOO Ústí nad Labem ve
věci příspěvku na pořízení sochy Henricha Lumpeho.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno

10) RŮZNÉ + DISKUZE:
 Předsedající seznámil přítomné s proběhnuvšími aktivitami souvisejícími s provozem
vodovodu Doubice:
- SČVaK (potažmo SVS, a.s.) předala vodovod obci dne 29. 12. 2017
- Smlouvy o dodávce pitné vody jsou uzavřeny s více jak 50% odběrateli v Doubici
- Chlorování vody zajištěno prozatím ručně, jednáme o pořízení automatických
dávkovačů, které si SČVaK před předáním koncem roku demontoval
- Uzavřena DoPP na údržbu vodovodu a VO
- Uzavřena smlouva o dílo na havarijní opravy
- Zajištěno povolení SÚS a silničního správního úřadu s prováděním havarijních
oprav v tělesech státních silnic
- Obec disponuje detektorem kovu (zapůjčen) a detektorem úniku vody (zakoupen)
a testovací sadou na obsah chloru.
- Zajištěn plán kontrolních odběru na Krajské hygienické stanici
- Povolení k provozování vodovodu vydá Krajský úřad po odhlášení se SVS, a.s.
(požádáno již v listopadu 2017)
- Obec Doubice dle předchozí domluvy se SVS, a.s. odkoupí vodoměry na všech
odběrných místech za zůstatkovou hodnotu. SVS, a.s. již vystavila fakturu ve výši
82.756,- Kč včetně DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje proplacení faktury za vodoměry od společnosti SVS,
a.s. ve výši 82.756,- Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno
-

Laboratoře SČVaK nabídly obci provádění rozborů pitné vody dle plánu
kontrolních odběrů stanoveným KHS. Cenová nabídka zní 49.823,- Kč bez DPH /
rok (9 rozborů za rok).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje objednání rozborů pitné vody dle cenové nabídky
laboratoří SČVaK ve výši 49.823,- Kč bez DPH / rok a pověřuje starostu obce vystavením
objednávky.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno


Předsedající seznámil přítomné s doporučením oddělení dozoru Ministerstva vnitra
ČR zrušit obecně závaznou vyhlášku obce Doubice č.03/2004 – požární řád, pro jeho
neaktuálnost a nadbytečnost. Současně toto oddělení dozoru doporučilo a navrhlo
znění OZV, kterou bude požární řád zrušen bez náhrady. Po diskuzi bylo hlasováno o
návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje znění obecně závazné vyhlášky č.01/2018, kterou
bude zrušena obecně závazná vyhláška č.03/2004 - požární řád a pověřuje starostu obce
zveřejněním obecně závazné vyhlášky č. 01 /2018 na úřední desce obce Doubice.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno


Předsedající seznámil přítomné s cenovou nabídkou Svazu místních samospráv
(SMS služby s.r.o.) na objednání služeb pověřence pro ochranu osobních údajů za

cenu 5000,- Kč/měsíc. Předsedající oznámil, že bude dále jednat i s jinými
poskytovateli této služby za nižší cenu.


Do diskuze se přihlásil host pan P.N. s návrhem, zda by mohla obec zajistit službu
Pošta Partner. Předsedající přislíbil, že se na podmínky provozu této služby České
pošty, s.p. zeptá a na příštím zasedání ZO bude informovat.

11) 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 12. 03. 2018 od 16:00 na obecním úřadě.
 Předsedající poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil 30. zasedání
zastupitelstva obce v 17:58.
Zápis byl vyhotoven dne 06. 02. 2018

Zapsal: Ing. Jan Drozd

……………………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Filip Molčan

……………………………………………

Miloslav Čapek

……………………………………………

Ing. Jan Drozd, starosta obce

……………………………………………

Břetislav Jemelka, místostarosta obce

……………………………………………

