Obec Doubice

Zápis z 2. (mimořádného) zasedání zastupitelstva obce Doubice
konaného dne 18. 11. 2018 od 16:00 hodin
Místo konání:

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

Termín konání:

18. 11. 2018 od 10:30 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
1) ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A
ZAPISOVATELE:
 Zasedání zastupitelstva zahájil v 10:30 starosta Ing. Jan Drozd a zasedání
zastupitelstva předsedal.
 Předsedající konstatoval, že se zastupitelstvo sešlo v počtu 7 zastupitelů a že je
usnášeníschopné.
 Předsedající navrhl zapisovatelem Ing. Jana Drozda (sebe) a ověřovateli zápisu paní
Janu Fuksovou a Ing. Pavla Nečáska. 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
paní Janu Fuksovou a Ing. Pavla Nečáska.
Výsledek hlasování: Pro: 7 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 vznesen
nebyl.
 ZO hlasovalo o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:
3) oprava čerpadla ve vrtu obecního vodovodu
4) různé + diskuze
5) usnesení a závěr
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3) OPRAVA ČERPADLA VE VRTU OBECNÍHO VODOVODU
 Předsedající seznámil přítomné s aktuálním stavem obecního vodovodu. Čerpadlo ve
vrtu vypovědělo službu. Jedná se o poruchu motoru čerpadla, které má velký izolační
odpor a při zapnutí shazuje chránič a jističe elektroinstalace vrtu a tedy není možné
jej bezpečně a spolehlivě provozovat bez provedené opravy. Oprava spočívá ve
vytažení čerpadla z vrtu (asi 160 m) jeřábem a jeho celkové repasování a následné
opětovné spuštění do vrtu. Čerpadlo je staré 14 let a vzniklý izolační odpor může být
způsoben celkovým opotřebením elektromotoru či vniknutím vody do motoru
čerpadla. Havárie čerpadla po předchozích potížích s provozem nastala dne 14. 11.
2018, kdy byla v důsledku vzniklé situace celá obec napojena na vodojem Vápenka,
kde jej jímána voda z prameniště.
 Předsedající dále informoval, že od pondělka 12. 11. 2018 jednal s firmou Horák a od
středy 14. 11. 2018 pak velmi intenzivně ve věci rychlého nacenění a zorganizování
opravy čerpadla, avšak do pátku 16. 11. 2018 firma žádnou nabídku nepředložila.
Vzhledem k nutnému rychlému řešení nastalé situace starosta a místostarosta
během pátku 16. 11. 2018 a soboty 17. 11. 2018 zajistili cenové nabídky níže
uvedených firem, jejichž spoluprací by se mělo podařit opravu zrealizovat.
Předsedající poděkoval zastupiteli panu Jaroslavu Navarovi za aktivitu v této věci a
dále poděkoval doubickému obyvateli panu L. K., který poskytl kontakty na firmy,
které se opravou čerpadel zabývají, a předal cenné informace z vlastních zkušeností
z oprav hlubinných čerpadel.
 Dále předsedající představil cenové nabídky na jednotlivé plánované aktivity opravy
čerpadla, které měli zastupitelé k dispozici současně s pozvánkou na mimořádné
zasedání ZO:
1) Klempířství Novák (Varnsdorf) – autojeřáb na vytažení čerpadla z vrtu a
opětovně spuštění do vrtu za celkovou cenu 34.848,- Kč včetně DPH. Zde se jedná o
jeřábnické práce v hodinové sazbě 900 Kč/hod včetně přistavení autojeřábu
v rozsahu 3 pracovních dní. Fakturace proběhne dle skutečně odpracovaných hodin.
2) GEZ spol. s r.o. (Varnsdorf) – demontáž a montáž čerpadla z vrtu, spojovací a
těsnící materiál za celkovou cenu 43.082,10 Kč včetně DPH. Demontáž a opětovná
montáž výtlačného potrubí a čerpadla z vrtu v rozsahu 3 pracovníků a 3 pracovních
dní, včetně nového spojovacího a těsnícího materiálu. Fakturace proběhne dle
skutečně odpracovaných hodin a použitého materiálu.
3) POTEX Miroslav Potměšil (Pesvice) – oprava motoru čerpadla, oprava vodního
dílu a oprava kabelu za celkovou cenu 124.000,- Kč bez DPH (150.040,- Kč včetně
DPH). Zde se jedná o maximální cenu opravy pro případ, že bude nutné opravit
všechny jmenované součásti čerpadla. Fakturace proběhne dle skutečně provedené
opravy dle skutečného poškození čerpadla.


Předsedající dále informoval, že v případě komplikací při vytahování čerpadla z vrtu
bude nutné požít hloubkovou kameru a dalších v tuto chvíli neplánovaných opatření.



Zastupitelstvo obce hlasovalo po diskuzi o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje provedení opravy čerpadla ve vrtu obecního
vodovodu a pověřuje starostu a místostarostu obce jejím objednáním u firem, které předložili
ke dni mimořádného zasednání zastupitelstva cenovou nabídku s tím, že celkové náklady
všech plánovaných i v tento okamžik nepředvídatelných opatření nepřesáhnou částku
300.000,- Kč. Dále pověřuje starostu předáváním aktuálních informací o opravě a její ceně
všem zastupitelům.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4) RŮZNÉ + DISKUZE:
 Předsedající seznámil přítomné s cenovou nabídkou na pořízení nových PC a
příslušenství pro starostu a místostarostu předloženou Filipem Molčanem.


Zastupitelstvo obce hlasovalo po diskuzi o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje nákup nových počítačů včetně příslušenství pro
starostu a místostarostu v ceně 37.000,- Kč včetně DPH dle předložené cenové nabídky a
pověřuje Filipa Molčana jejich objednáním.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
5) 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 změnili termín příštího zasedání zastupitelstva obce, které
proběhne v pondělí 17. 12. 2018.
 Předsedající poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil 2. Mimořádné zasedání
zastupitelstva obce v 11:00.
Zápis byl vyhotoven dne 18. 11. 2018

Zapsal: Ing. Jan Drozd

……………………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Jana Fuksová

……………………………………………

Ing. Pavel Nečásek

……………………………………………

Ing. Jan Drozd, starosta obce

……………………………………………

Břetislav Jemelka, místostarosta obce

……………………………………………

