
Obec Doubice

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Doubice
konaného dne 29. 10. 2018 od 15:00 hodin

Místo konání: restaurace Fabrika, Doubice č.p.174

Termín konání: 29. 10. 2018 od 15:00 hod

Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny):
Ing. Jan Drozd, Břetislav Jemelka, Miloslav Čapek, Filip  Molčan,  Jana Fuksová, Jaroslav
Navara, Ing. Pavel Nečásek
(7 členů ZO = 100%)
Nepřítomni: 0

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Doubice bylo zahájeno v 15:00 hodin dosavadním starostou
obce  Janem  Drozdem.  Členům  zastupitelstva  obce  bylo  předáno  osvědčení  o  zvolení
členem zastupitelstva obce při podpisu do prezenční listiny.

Dosavadní starosta, kterému skončil mandát, předal slovo nejstaršímu členovi zastupitelstva
obce Doubice panu Miloslavu Čapkovi. Pan Miloslav Čapek od té chvíle předsedal zasedání
zastupitelstva obce.

Pan  Miloslav  Čapek  poděkoval  za  předání  slova  a  konstatoval,  že  zasedání  bylo  řádně
svoláno tak, aby se v souladu se zákonem o obcích, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty
pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Tato lhůta uplynula dne 19.
10. 2018 a žádný návrh k soudu nebyl podán. 

Dále konstatoval,  že informace o svolání  ustavujícího zastupitelstva obce byla  na úřední
desce Obecního úřadu Doubice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a
to  od 22.  10.  2018 do 29.  10.  2018.  Současně byla  zveřejněna  na „elektronické úřední
desce“.

Dále předsedající pan Miloslav Čapek konstatoval, že dle prezenční listiny přítomných členů
zastupitelstva je přítomno 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 členů zastupitelstva,
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné 

Složení slibu členy zastupitelstva

Předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Upozornil přítomné členy
zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik
mandátu zastupitele.
 



Následně  předsedající  přečetl  slib,  tak  jak  je  stanoven  zákonem  a  požádal  jednotlivé
zastupitele,  aby  složili  slib  pronesením  slova  „slibuji“  a  podepsali  se  na  přiloženém
podpisovém archu.

Text  slibu:

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že
svoji  funkci budu vykonávat  svědomitě,  v zájmu obce Doubice a
jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ 

Složení slibu proběhlo řádně všemi zastupiteli vyslovením slova „slibuji“ a svůj slib potvrdili
podpisem na podpisovém archu,  který je  přílohou č.  2 k tomuto zápisu.  Po složení  slibu
všemi zastupiteli pokračoval předsedající v řízení zasedání dle programu.

Bod 1) Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Janu Fuksovou a pana Ing. Pavla Nečáska
a zapisovatelem Ing.  Jana Drozda.  Následně vyzval  přítomné, zda mají  k návrhu nějaké
protinávrhy? Protinávrh nikdo nevznesl a předsedající zahájil hlasovaní o návrhu usnesení:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice určuje ověřovateli  zápisu paní Janu Fuksovou a pana
Ing. Pavla Nečáska a zapisovatelem Ing. Jana Drozda. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Bod 2) - Schválení programu
Předsedající  konstatoval,  že  návrh  programu  byl  zveřejněn  na  úřední  desce  a  předán
zastupitelům s pozvánkou.   Předsedající  se  zeptal,  zda někdo chce k  návrhu programu
vznést návrh na doplnění. Nikdo návrh na doplnění programu nepodal a předsedající zahájil
hlasovaní o následujícím znění usnesení:

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

3) Volba starosty a místostarosty 
a) určení počtu místostarostů
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 
odst. 1 písm. a/ zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru



5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 
odst. 2 zákona o obcích) 

6) Volba zastupitele, který bude zastupovat obec Doubice v Radě Národního parku 
České Švýcarsko

7) Projednání pořízení brány k úložišti odpadů za obecním úřadem

8) Diskuse

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Bod 3) - volba starosty a místostarosty

a) Určení počtu místostarostů: 
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Vyzval přítomné
ke vznesení  dalších návrhů,  nikdo návrh nepodal,  a tak zahájil  hlasování  o následujícím
znění usnesení

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

b) Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni: 
Předsedající navrhl, ve vazbě na příslušná ustanovení zákona o obcích, aby všichni členové
zastupitelstva obce Doubice byli neuvolnění. Vyzval přítomné ke vznesení dalších návrhů,
nikdo návrh nepodal, a tak zahájil hlasování o následujícím znění usnesení

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje,
že žádný člen zastupitelstva obce Doubice nebude pro výkon své funkce uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty: 
Předsedající  konstatoval,  že  nestanoví-li  zastupitelstvo  jinak,  probíhá  volba  starosty  a
místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V
případě  tajné  volby  pak  budou  hlasy  jednotlivými  členy  zastupitelstva  odevzdány  do
připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a členům zastupitelstva
bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování.
Nikdo nevznesl návrh na změnu způsobu hlasování, a předsedající  konstatoval,  že volba
starosty a místostarosty proběhne veřejně hlasováním.

Předsedající upozornil přítomné, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně
po nezvolení  žádného kandidáta  bude přistoupeno  k  volbě místostarosty.  O jednotlivých



kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli  navrženi, přičemž po platném zvolení
konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
 

d) Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty: 
Předsedající  vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty a následně
sám navrhl zvolit do funkce starosty Ing. Jana Drozda. Další návrhy podány nebyly.  Před
hlasováním  dal  předsedající  možnost  zastupitelům  i  přítomným  občanům  sdělit  své
stanovisko  k  návrhu.  Žádné  stanovisko  sděleno  nebylo,  a  tedy  zahájil  hlasovaní  o
následujícím znění usnesení:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice volí starostou Ing. Jana Drozda.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 1 (Drozd)
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Nově zvolený starosta Ing. Jan Drozd převzal vedení zasedání (dále je v zápise veden jako
„předsedající“).

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty: 
Předsedající  vyzval  zastupitele  k  podání  návrhů  na  funkci  místostarosty  a  sám zároveň
navrhl  zvolit  do  funkce  místostarosty  pana  Břetislava  Jemelku.  Před  hlasováním  vyzval
předsedající  zastupitele  i  přítomné občany ke sdělení  svého stanoviska  či  podání  jiných
návrhů. Nikdo své stanovisko ani jiný návrh nevznesl.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice volí místostarostou pana Břetislava Jemelku.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 1 (Jemelka)
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Bod 4) - Zřízení finančního a kontrolního výboru
Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:
Předsedající informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84
odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva
zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Dále informoval, že Zastupitelstvo určuje
počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a
kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru
mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen
zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru
nemůže  být  starosta,  místostarosta,  tajemník  obecního  úřadu  ani  osoby  zabezpečující
rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý
z nich bude mít  tři  členy.  Před hlasováním byla  dána možnost  zastupitelům i  přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory 
budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.



Volba předsedy finančního výboru: 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního
výboru. Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Ing. Pavla Nečáska.
Před  hlasováním  byla  dána  možnost  zastupitelům  i  přítomným  občanům  sdělit  své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo a nebyl podán ani jiný návrh.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice volí předsedou finančního výboru Ing. Pavla Nečáska
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 1 (Nečásek)
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Volba předsedy kontrolního výboru: 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního
výboru.  Předsedající  navrhl  zvolit  do  funkce  předsedkyně  kontrolního  výboru  paní  Janu
Fuksovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo a nebyl podán ani jiný návrh.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice volí předsedkyní kontrolního výboru paní Janu 
Fuksovou.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 1 (Fuksová)
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Volba členů finančního a kontrolního výboru: 
Předsedající  vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru a
finančního výboru. Předsedající navrhl zvolit členem finančního výboru pana Filipa Molčana
a paní Annu Šikýřovou a členy kontrolního výboru pana Miloslava Čapka a pana Jaroslava
Navaru. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo a nebyl podán ani jiný návrh.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice volí členy finančního výboru pana Filipa Molčana a paní
Annu Šikýřovou.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 1 (Molčan)
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice volí  členy kontrolního výboru pana Miloslava Čapka a
pana Jaroslava Navaru.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Bod 5) – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných 
členů zastupitelstva

Předsedající informoval přítomné, že to, zda obec bude poskytovat odměny neuvolněným
členům zastupitelstva obce a za výkon jakých funkcí, závisí zcela na jejím rozhodnutí – s
výjimkou neuvolněného starosty, který má právní nárok na poskytnutí odměny. Obec tedy



není  povinna poskytovat  tyto  odměny vůbec.  Pokud se však rozhodne odměny stanovit,
nemůže je určit ve výši, která by překročila horní hranice odměn daných nařízením vlády č.
318/2017 Sb.

Dále  informoval,  že  v  případě  souběhu  výkonu  několika  funkcí  neuvolněným  členem
zastupitelstva obce lze tomuto členovi zastupitelstva poskytnout měsíční odměnu až do výše
souhrnu odměn za tři různé funkce [§ 74 odst. 3 zákona o obcích], pokud tak zastupitelstvo
obce výslovně stanoví. Zastupitelstvo může usnesením např. stanovit v případě konkrétního
neuvolněného člena zastupitelstva měsíční odměnu ve výši součtu jednotlivých odměn nebo
může obecně určit, že při souběhu funkcí se odměna vždy poskytuje jako součet odměn za
jednotlivé  funkce.  Zastupitelstvo  má  rovněž  možnost  určit,  že  ke  sčítání  odměn  bude
docházet  pouze  ve  vztahu  k  určitým  zastávaným  funkcím  nebo  určit,  že  odměna  se
poskytuje  jen  za  funkci,  za  niž  náleží  nejvyšší  zastupitelstvem  stanovená  odměna.
Samozřejmě zastupitelstvo obce může princip poskytování  souhrnné odměny „odmítnout,“
pak se bude postupovat v souladu s ustanovením § 74 odst. 3 věty třetí zákona o obcích (jen
odměna za 1 funkci, a to tu, za kterou zastupitelstvo stanovilo odměnu nejvyšší).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Doubice  v  souladu  s  §  77  odst.  3  písm.  b)  zákona  o  obcích
stanoví,  že při  souběhu výkonu několika funkcí  se odměna neuvolněnému členovi
zastupitelstva  obce  poskytne  pouze  za  výkon  funkce,  za  niž  podle  rozhodnutí
zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Předsedající dále navrhl, aby byla neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72
odst.  2  zákona  o  obcích  a  nařízením  vlády  č.  318/2017  Sb.,  o  výši  odměn  členů
zastupitelstev územních samosprávných celků, poskytována odměna v následující výši, a to
ode dne 01. 11. 2018.
starosta neuvolněný 21 899 Kč / měsíc
místostarosta neuvolněný 19 709 Kč / měsíc
předseda výboru neuvolněný   2 190 Kč / měsíc
člen výboru, zastupitel neuvolněný   1 825 Kč / měsíc
člen výboru, který není zastupitelem     1 000 Kč / měsíc 

Před  hlasováním  a  po  výzvě  předsedajícího  k podání  jiného  návrhu  nebyly  členy
zastupitelstva obce podány žádné návrhy a ani přítomní občané obce a hosté neuplatnili
žádná stanoviska.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví měsíční odměnu pro následující funkce v následující výši:

a) výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši
21.899 Kč za měsíc

b) výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve
výši 19.709 Kč za měsíc

c) za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce, který je současně
předsedou výboru ve výši 2.190 Kč za měsíc.

d) za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce, který je současně
členem výboru ve výši 1.825 Kč za měsíc



e) za výkon funkce člena výboru, který není zastupitelem ve výši 1.000 Kč za
měsíc 
Odměna bude poskytována ode dne 01. 11. 2018.

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Bod 6) Volba zástupitele, který bude zastupovat obec Doubice v 
Radě Národního parku České Švýcarsko

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na zastupitele, který bude obec
zastupovat  v  Radě  Národního  parku  České  Švýcarsko  a  současně  navrhl  zvolit  tímto
zástupcem  pana  Filipa  Molčana,  který  tuto  funkci  zastával  v  minulých  4  letech. Před
hlasováním a po výzvě předsedajícího k podání jiného návrhu nebyly členy zastupitelstva
obce podány žádné návrhy a ani přítomní občané obce a hosté neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice volí pana Filipa Molčana, jakožto zastupitele, který bude 
zastupovat obec Doubice v Radě Národního parku České Švýcarsko.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 1 (Molčan)
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

Bod 7) Projednání pořízení brány k uložišti odpadů za obecním 
úřadem

Předsedající vyzval místostarostu Břetislava Jemelku, aby představil záměr obce vybudovat
bránu k uložišti odpadů za obecním úřadem. Rozpočet a nákres kovových částí brány byl
zastupitelům zaslán s pozvánkou na zasedání a celkový rozpočet včetně výdřevy představil
Břetislav  Jemelka.  Předsedající  následně  vysvětlil  důvody  pořízení  této  brány.  Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i  přítomným občanům sdělit  své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo a nebyl podán ani jiný návrh.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje pořízení brány k uložišti odpadů za obecním
úřadem za celkovou cenu 37.100,- Kč a pověřuje místostarostu jejím objednáním.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno.

Bod 8) Diskuse

Předsedající informoval o provedeném čištění vodojemů na Vápence.

Místostarosta Břetislav Jemelka informoval o odstávkách elektřiny a o plánovaném setkání
důchodců obce Doubice v Doubické hospodě, které je plánováno na 12. 12. 2018 od 14:00
hod.



Přítomný host pan K. M. pogratuloval všem zastupitelům ke zvolení,  přislíbil  svou pomoc
s jakoukoliv prací pro obec Doubice. Dále informoval o návštěvě praneteře pana Heinricha
Lumpeho v obci a její návštěvě v muzeu. Představil svůj záměr uspořádat v muzeu výstavu
pohlednic v době vánočních svátků a vznesl dotaz, zda nové zastupitelstvo plánuje opravu
budovy obecního úřadu. Na dotaz mu předsedající  odpověděl,  že plánování opravy bude
předmětem jednání na dalších řádných zasedáních nového zastupitelstva obce.

Přítomný host pan J.O. vznesl dotaz k opravě lamp veřejného osvětlení. Na dotaz odpověděl
místostarosta Břetislav Jemelka s tím, že pokud bude ČEZ Distribuce dávat elektrické vedení
do země tak se obec přidá a uloží vedení VO rovněž do země a jinak že postupně v rámci
oprav předělává obec vedení volných drátů do izolovaných kabelů tak, aby minimalizovala
poruchy.  Dále  přítomný  host  pan  J.O.  vznesl  dotaz,  kolik  stála  úprava  hřiště  u
basketbalového koše a předsedající odpověděl, že tato úprava stála 60.000,- Kč a že na tuto
opravu dostala obec dar od manželů D. ve stejné výši. 

Přítomní  zastupitelé  se  shodli,  že  další  řádné  zasedání  zastupitelstva  obce  Doubice
proběhne dne 12. 11. 2018 od 16:00 na obecním úřadě. Předsedající nastínil okruhy témat,
kterými  se  bude  ZO zabývat  (rozpočet  na rok  2019,  rozpočtový  výhled,  stanovení  ceny
vodného na rok 2019, přestupková komise atp.)

Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 15:57.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Zápis byl vyhotoven dne 30. 10. 2018

Zapsal: Ing. Jan Drozd ……………………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Jana Fuksová ……………………………………………

Ing. Pavel Nečásek ……………………………………………

Ing. Jan Drozd, starosta obce ……………………………………………

Břetislav Jemelka, místostarosta obce ……………………………………………


	Ing. Pavel Nečásek ……………………………………………

