Obec Doubice

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Doubice
konaného dne 12. 03. 2018 od 16:00 hodin
Místo konání:

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

Termín konání:

12. 03. 2018 od 16:00 hod

Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny):
Ing. Jan Drozd, Břetislav Jemelka, Filip Molčan, Miloslav Čapek, Alena Jašíčková Jetýlková
(5 členů ZO = 71%)
Nepřítomni: Karel Rezek (omluven), 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 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: 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.
 ZO hlasovalo o upraveném návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje následující upravený program
zastupitelstva:
3) kontrola plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce

zasedání

4) hospodaření obce v únoru 2018
5) schvalování inventury majetku obce za rok 2017
6) schvalování roční účetní závěrky 2017
7) rozpočtová změna č.01/2018
8) vodovod Doubice – dávkovací čerpadlo
9) veřejná sbírka varhany – ukončení + převod finančních prostředků
10) biologické hodnocení Velký rybník - nabídka + objednávka
11) došlá pošta a podání občanů
- smlouva o zřízení věcného břemene ČEZ na p.p.č.2103/1 v k.ú. Doubice
- nahodilá těžba v obecních lesích, kupní smlouva na dřevo
- dotace kompostéry – nabídka Tendra s.r.o.
- snížená nabídka ProCert na službu pověřence GDPR
12) různé + diskuze
- informace k projektu „pošta partner“
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 30. zasedání ZO a konstatoval,
která byla splněna a s jakým výsledkem.

4) HOSPODAŘENÍ OBCE V ÚNORU 2018:
 Předsedající seznámil přítomné s hospodařením obce Doubice do 28. 02. 2018 dle
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu, dále seznámil přítomné se zůstatky finančních
prostředků na obecních účtech k 28. 02. 2018. Předložena byla i kompletní kniha
přijatých faktur, ze které bylo patrné, za co v uplynulém měsíci 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 2018.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

5) SCHVALOVÁNÍ INVENTURY MAJETKU OBCE ZA ROK 2017:
 Předsedající seznámil přítomné s výsledky inventury majetku obce Doubice za rok
2017. Vysvětlil jednotlivé položky a popsal inventovaný majetek. K jeho vysvětlení
nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a přítomní zastupitelé následně
hlasovali o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje inventuru za rok 2017 bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno

6) SCHVALOVÁNÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2017:
 Předsedající přítomné seznámil s roční účetní závěrkou, která byla zveřejněna na
úřední desce od 21. 02. 2018 do 12. 03. 2018 a vysvětlil vše potřebné. K jeho
vysvětlení nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a přítomní zastupitelé
následně hlasovali o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice bez výhrad schvaluje podle §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. 2017.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
7) ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č.1/2018:
 Předsedající přítomným vysvětlil, čeho se týká rozpočtová změna č. 1/2018 rozpočtu
obce Doubice na rok 2018, která byla navržena starostou obce. K jeho vysvětlení
nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a přítomní zastupitelé následně
hlasovali o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje rozpočtovou změnu č.1/2018 v příjmech i výdajích o
4.422.510,- Kč dle předloženého návrhu starosty obce.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno

8) VODOVOD DOUBICE – DÁVKOVACÍ ČERPADLO
 Předsedající seznámil přítomné s cenovou nabídkou na pořízení dávkovacího
čerpadla na chlor do vrtu obecního vodovodu. Po krátké diskuzi bylo přítomnými
zastupiteli hlasováno o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje pořízení dávkovacího čerpadla PROMINENT v ceně
35.393,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce jeho objednáním.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 1
Usnesení č. 7 bylo schváleno
9) VEŘEJNÁ SBÍRKA VARHANY – UKONČENÍ + PŘEVOD FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ:
 Předsedající informoval přítomné o stavu veřejné sbírka na opravu varhan
v doubickém kostele a s tím, že se blíží termín provedení opravy dle smlouvy o dílo,
která byla uzavřena mezi varhanáři, církví a obcí Doubice. Dále informoval o způsobu
ukončení sbírky a připomněl smluvní ujednání o převodu finančních prostředků ze
sbírkového účtu na účet Římskokatolické církve, farnosti Doubice. Po krátké diskuzi
bylo hlasováno o návrzích usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje starostu obce ukončením veřejné sbírky na opravu
historických varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Doubici k datu 30. 04. 2018.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje převod 180.000,- Kč ze sbírkového účtu na účet
farnosti Doubice ŘMK církve dle uzavřené smlouvy a to k datu 15. 04. 2018.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

10) BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ VELKÝ RYBNÍK – NABÍDKA + OBJEDNÁVKA:
 Předsedající seznámil přítomné s důvody nutnosti nechat zpracovat tzv. biologického
hodnocení Velkého rybníka a bezprostředního okolí, což je mimo jiné dokument
nutný k podání žádosti o dotaci na opravu Velkého rybníka v Doubici. Dále informoval
o novele zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, na základě které je
třeba zpracovat toto hodnocení v širším pojetí (k hodnocení ZCHD rostlin a živočichů
je třeba hodnotit i vliv na krajinný ráz či stromovou vegetaci atp.). V únoru 2018
starosta obce požádal 6 autorizovaných hodnotitelů o předložení cenové nabídky na
provedení hodnocení, a ke 12. 03. 2018 obdržel tři nabídky i se zpřesněním na
provedení rozšířeného hodnocení. Cenově nejvýhodnější a současně
nejdůvěryhodnější nabídku podal Ing. P. M. z firmy JUROS s.r.o., a to ve výši
27.000,- Kč bez DPH. Po diskuzi na dané téma proběhlo hlasování o návrhu
usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo tři cenové nabídky na provedení biologického
hodnocení Velkého rybníka a pověřuje starostu obce objednáním této služby u firmy JUROS
s.r.o. dle nejvýhodnější předložené cenové nabídky za 27.000,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

11) DOŠLÁ POŠTA A PODÁNÍ OBČANŮ:
 Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti k pozemku 2103/1 v k. ú. Doubice (místní komunikace) za účelem uložení
zemního kabelového vedení (elektrická přípojka). Jednorázová náhrada za zřízení
věcného břemene je vyčíslena ve výši 10.000,- Kč dle dřívějšího požadavku
zastupitelstva obce. Po krátké diskuzi bylo hlasováno o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IP-12-4007267 pro uložení zemního kabelového vedení v místní komunikaci na
p.p.č.2103/1 v k.ú. Doubice za cenu 10.000,- Kč a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno


Předsedající seznámil přítomné se skutečností, že firma UNILES, a.s. omylem
zpracovala nahodilou těžbu v obecním lese za kapličkou ve výši 19,32 m3 a s tím, že
se dohodl se zástupci této firmy na odkoupení vyrobené dřevní hmoty za cenu 871,Kč/m3, která odpovídá cenám běžným na trhu (srovnání v čase a místě s LČR a
NPČŠ) po odečtení nákladů na zpracování. Celková kupní cena činí 16.827,72 Kč a
obci Doubice tak nevznikla žádná újma. Usnesení v této věci nebylo přijímáno, neboť
kupní cena nepřesáhla 20 tis. Kč a tuto smlouvu byl starosta oprávněn uzavřít bez
projednání a schválení ZO.



Předsedající seznámil přítomné s Rozhodnutím o přidělení dotace na kompostéry
zaslaného ze strany MŽP a dále s novou cenovou nabídkou firmy TENDRA s.r.o. na
„organizaci zadávacího řízení“ a „manažerské řízení realizace projektu z OPŽP“.
Cena byla oproti předchozí nabídce snížena o 20 tis.Kč na celkových 39.000,- Kč bez
DPH. Po krátké diskuzi o těchto činnostech a nabízené ceně bylo hlasováno o návrhu
usnesení a nabízená služba tak byla odmítnuta s tím, že obec si tyto činnosti zajistí
sama.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo a neschvaluje nově navrženou smluvní dokumentaci
firmy TENDRA s.r.o. na „organizaci zadávacího řízení“ a „manažerské řízení realizace
projektu z OPŽP“ v celkové ceně 39.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno


Předsedající seznámil přítomné se sníženou cenovou nabídkou firmy ProCert, s.r.o.
na zajištění služeb „Pověřence“ pro ochranu osobních dat dle obecného nařízení
GDPR a dále se skutečností, že tyto služby dle dostupných informací zatím levněji
smluvit nelze. Měsíční sazba za outsourcing činí 1800,- Kč, sazba za hodinu služeb
DPO činí 1000,- Kč a sazba cestovného činí 6 Kč/km. Z diskuze vyplynulo, že
navrženou smlouvu je nutné doplnit o výpovědní lhůtu v délce 3 měsíců. Následně
bylo hlasováno o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo a schvaluje nově navrženou smluvní dokumentaci
firmy ProCert, s.r.o. na zajištění služeb „Pověřence“ pro ochranu osobních dat dle obecného
nařízení GDPR s tím, že pověřuje starostu obce dojednáním doplnění 3 měsíční výpovědní
lhůty do této smlouvy a po tomto doplnění pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno

12) RŮZNÉ + DISKUZE:
 Předsedající seznámil přítomné se sdělením obchodního zástupce České pošty, s.p.,
že v současné době neuvažuje Česká pošta o zřízení pobočky v Doubici v rámci
projektu „Pošta Partner“ .
 Předsedající informoval o proběhnuvších jednáních se zástupci ZOO Ústí nad Labem
ve věci oslav 110 let existence ZOO spojených s adorací doubického rodáka
Heinricha Lumpeho a propagací obce Doubice. ZOO si sama zaplatí sochu Heinricha
Lumpeho v hodnotě 50 tis.Kč. Starosta navrhl, že by obec Doubice mohla nechat
vyrobit krmítko pro ptactvo ve tvaru buřinky, kterou nosíval H.Lumpe v ceně 20 tis.Kč
a toto krmítko následně poskytnout ZOO ÚL jako věcný dar (kombinace dřeva a kovu
= stojka a sochy ptactva dřevěné, buřinka kovaná). Po diskuzi a zhlédnutí
jednoduchého nákresu krmítka bylo hlasováno o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje pořízení krmítka H.Lumpeho ve tvaru buřinky
v hodnotě 20.000,- Kč a pověřuje starostu obce jeho objednáním. Dále zastupitelstvo obce
Doubice schvaluje poskytnutí tohoto krmítka ZOO Ústí nad Labem jako věcného daru.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno



Místostarosta obce pan Břetislav Jemelka seznámil přítomné s nutností pořídit novou
sekačku na trávu a současně s cenovou nabídkou na pořízení sekačky VIKING.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje pořízení nové sekačky na trávu VIKING za cenu
23.000,-Kč včetně DPH a pověřuje místostarostu jejím objednáním.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno



Předsedající informoval přítomné o záměru nakoupit cca 10 ks záložních vodoměrů
na sklad tak, aby bylo možné provádět jejich výměnu za vodoměry poškozené
nedávnými mrazy.
Místostarosta obce pan Břetislav Jemelka seznámil přítomné s cenovou nabídkou na
obnovu herních prvků na dětském hřišti tak, jak bylo plánováno při sestavování
rozpočtu na rok 2018. Cenová nabídka obsahuje obnovu houpačkového setu se
skluzavkou a horolezeckou stěnou, nový basketbalový koš a lavičky k fotbalovému
hřišti, vše včetně montáže. Následně bylo hlasováno o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje pořízení nových herních prvků na dětské hřiště
v ceně 145.523,31 Kč včetně DPH a pověřuje místostarostu jejich objednáním.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 16 bylo schváleno


Předsedající informoval přítomné o zahájení svozu popelnic na bio-odpad dnem 04.
04. 2018.

13) 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 16. 04. 2018 od 16:00 na obecním úřadě.
 Předsedající poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil 31. zasedání
zastupitelstva obce v 17:27.

Zápis byl vyhotoven dne 13. 03. 2018

Zapsal: Ing. Jan Drozd

……………………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Filip Molčan

……………………………………………

Alena Jašíčková Jetýlková

……………………………………………

Ing. Jan Drozd, starosta obce

……………………………………………

Břetislav Jemelka, místostarosta obce

……………………………………………

