Obec Doubice

Zápis z 32. zasedání zastupitelstva obce Doubice
konaného dne 16. 04. 2018 od 16:00 hodin
Místo konání:

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

Termín konání:

16. 04. 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 Miloslava Čapka 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 Miloslava Čapka 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, avšak doplnění programu navrhl sám předsedající a to do
do bodu 11 (Různé) doplnit 4 pod-body: informace varhany; kronika obce Doubice
2017; Ecomail; trička Doubice .
 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
4) hospodaření obce v březnu 2018
5) projednání a schválení GDPR + směrnice
6) návrh změny smlouvy o zabezpečení PO SDH Krásná Lípa
7) přezkoumání hospodaření USC Doubice (audit UK 04/2018)
8) VZMR dotace na kompostéry
9) zpráva z kontroly provedené kontrolním výborem
10) došlá pošta a podání občanů
- anonym
- kompenzace ztrát obcím na území NPČŠ
- zpráva o činnosti Policie ČR v roce 2017
11) různé + diskuze
- informace vodovod
- informace varhany
- kronika obce Doubice 2017
- Ecomail
- trička Doubice
12) usnesení a závěr

zasedání

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 31. zasedání ZO a konstatoval,
že všechna byla splněna a popsal s jakým výsledkem.

4) HOSPODAŘENÍ OBCE V BŘEZNU 2018:
 Předsedající seznámil přítomné s hospodařením obce Doubice do 31. 03. 2018 dle
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu, dále seznámil přítomné se zůstatky finančních
prostředků na obecních účtech k 31. 03. 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
března 2018.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

5) PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ GDPR + SMĚRNICE:
 Předsedající seznámil přítomné s výsledky práce firmy Pro-Cert, s.r.o., která pro obec
Doubice smluvně zpracovala analýzu a dokumentaci k GDPR a současně představil

návrh směrnice o ochraně osobních údajů. Po diskuzi bylo zastupiteli hlasováno o
návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje znění směrnice o ochraně osobních údajů vzešlé
z provedené analýzy GDPR s platností od 16. 04. 2018.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno

6) NÁVRH ZMĚNY SMLOUVY O ZABEZPEČENÍ PO SDH KRÁSNÁ LÍPA:
 Předsedající přítomné seznámil s návrhem změny č.1 smlouvy o zabezpečení
požární ochrany SDH Krásná Lípa a konstatoval, že zastupitelé dostali toto znění
jako podklad k jednání ZO již s pozvánkou na zasedání. Vyzval přítomné ke vznesení
návrhů na doplnění či připomínek k tomuto návrhu. Návrhy na doplnění ani
připomínky vzneseny nebyly, a po krátkém vysvětlení předsedajícího proč k této
změně dochází, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje navrženou změnu č. 1 smlouvy o spolupráci při
zabezpečování požární ochrany a pověřuje starostu obce jejím podpisem až po schválení
této navržené změny č. 1 zastupitelstvem města Krásná Lípa.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
7) PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚSC DOUBICE (AUDIT ÚK 04/2018):
 Předsedající přítomným přečetl závěry a výsledky přezkoumání hospodaření obce
Doubice v roce 2017 provedeného dne 11. 04. 2018 odborem kontroly Krajského
úřadu Ústeckého kraje. Konstatoval, že přezkoumáním nebyly zjištěny žádné chyby a
nedostatky. Předsedající poděkoval obecním účetním za jejich perfektní práci, jelikož
obě zvládly zachovat bezchybný chod obce Doubice i za současného vzájemného
předávání si funkce účetní. Po krátké diskuzi bylo přistoupeno k hlasování o návrhu
usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí výsledky přezkoumání hospodaření obce
Doubice za rok 2017 provedené odborem kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje dne 11.
04. 2018.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno

8) VZMR DOTACE NA KOMPOSTÉRY
 Předsedající oznámil přítomným, že společně s místostarostou Břetislavem Jemelkou
připravili zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na pořízení drtiče zahradního
odpadu, kompostérů a kontejneru na textil a tuto zakázku malého rozsahu zveřejnili
na úřední desce obce, na portálu „vhodné uveřejnění“ a současně oslovil touto
výzvou potenciálně vhodné uchazeče o tuto zakázku. Zastupitelé měli týden před
zasedáním ZO celou zadávací dokumentaci k dispozici a tak předsedající provedl jen
stručné představení tohoto vypsaného výběrového řízení tak, aby vše objasnil
přítomným hostům. Tato veřejná zakázka je tedy kompletně administrována
samotnou obcí Doubice bez nutnosti její externí administrace za úplatu. Předsedající

dále navrhl složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek, která dne 02.
05. 2018 zahájí svou činnost a vybere vítězné uchazeče této veřejné zakázky.
Zastupiteli bylo následně hlasováno o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí, že starosta obce Doubice vypsal veřejnou
zakázku malého rozsahu na pořízení drtiče zahradního odpadu, kompostérů a kontejneru na
textil a stanovuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení Jan Drozd,
Břetislav Jemelka a Tereza Maxinová a tuto komisi pověřuje zahájením činnosti dne 02. 05.
2018.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno
9) ZPRÁVA Z KONTROLY PROVEDENÉ KONTROLNÍM VÝBOREM:
 Jelikož předseda kontrolního výboru pan Karel Rezek se omluvil z 32. zasedání ZO
Doubice, přistoupil předsedající k přečtení zprávy z provedené kontroly plnění
usnesení ze dne 31. 03. 2018, kdy tuto kontrolu kontrolní výbor provedl. Zpráva
konstatuje, že všechna kontrolovaná usnesení byla splněna a kontrolní výbor
nenavrhuje žádná nápravná opatření. Zastupiteli bylo následně hlasováno o návrhu
usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí výsledek kontroly provedené kontrolním
výborem.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

11) DOŠLÁ POŠTA A PODÁNÍ OBČANŮ:
 Předsedající seznámil přítomné s anonymním oznámením doručeným na obec
Doubice ve věci nedovolené stavební činnosti v Nové Doubici. Po diskuzi bylo
předsedajícím přislíbeno, že bude kontaktovat majitele nemovitosti a požádá ho, aby
tuto svou činnost vysvětlil a uvedl na pravou míru.


Předsedající seznámil přítomné se sdělením Ministerstva životního prostředí ČR, že
obci Doubice bude prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje vyplacena
kompenzace za ztrátu na dani z nemovitosti v souvislosti se změnou kategorie lesa
na území NP České Švýcarsko tak, jako každoročně.



Předsedající seznámil přítomné se zprávou o činnosti obvodního oddělení Policie ČR
v Krásné Lípě. Tato zpráva byla prostřednictvím elektronické pošty rozeslána všem
obyvatelům obce Doubice, kteří požádali o zasílání informací z obce mejlem.

12) RŮZNÉ + DISKUZE:
 Předsedající informoval přítomné o poruchách na vodovodu Doubice, konkrétně o 6
prasklých vodoměrech a jedné prasklé vodovodní přípojce. Tyto poruchy obec buď již
řeší, anebo je postupně vyřeší během následujících dní. Do vrtu bylo instalováno
dávkovací čerpadlo na chlor. Dále informoval přítomné, že dle §8 odst. 1) zákona
č.274/2001 o vodovodech a kanalizacích je vlastník vodovodu povinen vytvářet
rezervu finančních prostředků na obnovu vodovodu a dokládat jejich použití pro tyto
účely. V diskuzi bylo dohodnuto zřízení takového rezervního fondu v rozpočtu obce

Doubice a jeho naplnění finančními prostředky zhruba ve výši ročních odpisů
vodovodu, a že tento fond bude v rozpočtu obce zřízen při nejbližší rozpočtové
změně rozpočtu obce Doubice na rok 2018. Následně bylo hlasováno o návrhu
usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje v souladu se zákonem č.274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích v platném znění, zřízení rezervy v rozpočtu obce Doubice na obnovu, opravy
a mimořádné události ve výši ročních odpisů vodovodu tj. 200.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.


Předsedající informoval o skutečnosti, že k datu 30. 04. 2018 byla ukončena veřejná
sbírka obce Doubice na opravu historických varhan v kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Doubici. Celkem bylo díky všem dárcům nashromážděno 195.041,23 Kč.
Sbírkový účet byl k 30. 04. 2018 zablokován a už na něj nebude možné peníze
posílat (respektive, kdo je pošle, tomu se vrátí zpět - takto je to zařízeno ve FioBance, kde je obecní sbírkový účet veden). Oprava varhan je objednána,
zasmluvněna a proběhne od 15. 05. 2018 do 30. 06. 2018 a celkem bude stát
220.000,- Kč. ŘMK církev tedy doplatí cca 25 tis. Kč.



Předsedající seznámil přítomné s návrhem zápisu do obecní kroniky za rok 2017,
který měli zastupitelé k dispozici již před samotným zasedáním ZO, a vyzval přítomné
ke vznesení připomínek. Připomínky či požadavky na opravu zápisu vzneseny nebyly
a následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje zápis do obecní kroniky za rok 2017 v předloženém
znění.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno


Předsedající informoval přítomné o nově používané aplikaci Ecomail, prostřednictvím
které obec Doubice informuje své obyvatele, a to konkrétně rozesíláním newsletterů.



Předsedající informoval přítomné o velké poptávce obyvatel obce po tričkách se
znakem obce. V následné diskuzi bylo místostarostou přislíbeno zjištění cenových
relací a možností výroby doubických triček (velikost, barva, množství, cena atp.)
s tím, že o případném objednání výroby triček bude rozhodnuto na květnovém
zasedání zastupitelstva obce Doubice.



Do diskuze se přihlásil host pan K. M. s následujícími požadavky:
a) požádal o zhotovení rozcestníku ke studánce v zatáčce u Legerů
b) požádal o instalaci odpadkového koše v témže místě
c) požádal o novou úřední desku před budovou OÚ, která nahradí starou
nakloněnou a vysloužilou
d) informoval o proběhnuvších aktivitách doubického muzea, na kterých byla
obec Doubice prezentována
e) požádal o dovoz kačírku na doubický hřbitov
f) informoval o přípravách tematické výstavy v doubickém muzeu věnované
doubickému rodákovi a zakladateli Ústecké ZOO panu Heinrichu
Lumpemu, včetně instalace trvalého informačního panelu.



Předsedající následně přislíbil, že rozcestník bude zhotoven, koš instalován, úřední
deska obnovena, jelikož vše bylo plánováno již při sestavování rozpočtu obce
Doubice na rok 2018. Dále přislíbil, že kačírek na hřbitov bude dovezen, a že bude na
hřbitově uskutečněna společná brigáda s plánovaným termínem 06. 05. 2018 od
14:00 hod.

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 21. 05. 2018 od 16:00 na obecním úřadě.
 Předsedající poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil 32. zasedání
zastupitelstva obce v 17:25.
Zápis byl vyhotoven dne 17. 04. 2018

Zapsal: Ing. Jan Drozd

……………………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Miloslav Čapek

……………………………………………

Alena Jašíčková Jetýlková

……………………………………………

Ing. Jan Drozd, starosta obce

……………………………………………

Břetislav Jemelka, místostarosta obce

……………………………………………

