
Obec Doubice

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice
konaného dne 17. 12. 2018 od 16:00 hodin

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

Termín konání: 17. 12. 2018 od 16:00 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

1) ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A
ZAPISOVATELE:

 Zasedání  zastupitelstva  zahájil  v 16:08  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 pana
Jaroslava  Navaru  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 Jaroslava Navaru a pana Miloslava Čapka.
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) kontrola plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce
4) hospodaření obce do listopadu 2018
5) rozpočtová změna č.06/2018 + pověření starosty k provedení rozp. změny před
koncem roku
6) rozpočet obce Doubice na rok 2019
7) rozpočtový výhled na roky 2020 - 2024
8) Informační panel u kostela Nanebevzetí  Panny Marie v Doubici (cena + dotace
POnúNP)
9) dodatek ke smlouvě – Pro Eko ceny za odvoz tříděných odpadů
10) dodatek ke smlouvě – Eko Servis VDF ceny za odvoz ostatního odpadu
11) oprava čerpadla ve vrtu doubického vodovodu
12) stanovení ceny vodného na rok 2019
13) členské příspěvky DSO Tolštejn
14) došlá pošta a podání občanů

- žádost o koupi části pozemku p.p.č. 879/5 v k.ú. Doubice č.1
- žádost o koupi pozemku p.p.č.2102/1 v k.ú. Doubice
- pověřenec GDPR – cenová nabídka Mopro-cs s.r.o.
- žádost o dar Klub cyklistiky Krásná Lípa
- protokoly z kontroly Krajské Hygienické stanice (pitná voda)

15) různé + diskuze
- dotace na kompostéry (informace o realizaci projektu)
- bezkempu.cz
- přívěsný vozík a nadrž na pitnou vodu
- nové PC na obecní úřad
- provoz OÚ na svátky

16) usnesení a závěr 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3) KONTROLA USNESENÍ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE:
 Předsedající přečetl přítomným všechna usnesení z 35. zasedání starého ZO a z 1. a

2.zasedání nového ZO a konstatoval, která byla splněna a popsal s jakým výsledkem.

4) HOSPODAŘENÍ OBCE DO LISTOPADU 2018:
 Předsedající seznámil přítomné s hospodařením obce Doubice do 30. 11. 2018 dle

výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu, dále seznámil přítomné se zůstatky finančních
prostředků na obecních účtech k 30. 11. 2018. S podklady byla zaslána i kompletní
kniha přijatých faktur, ze které bylo patrné, za co v uplynulém měsíci obec zaplatila a
v jaké výši a dále co obec fakturovala.

 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
listopadu 2018.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.



5) ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č.6/2018:
 Předsedající  seznámil  přítomné  s návrhem  rozpočtové  změny  č.6/2018  a  s jejím

obsahem  a  zdůvodněním.  Rozpočtovou  změnu  sestavili  starosta,  místostarosta
společně  s paní  účetní.  Přítomní  zastupitelé  neměli  k návrhu  žádné  připomínky.
Krátká diskuze byla vedena ve věci smysluplnosti provádění rozpočtových změn a
bylo domluveno, že konkrétní dotazy k rozpočtovým změnám budou diskutovány na
nejbližší  kontrole  hospodaření  obce  Doubice  s pracovníky  Krajského  úřadu
Ústeckého kraje. Následně bylo zastupiteli hlasováno o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje rozpočtovou změnu č.6/2018 v příjmech i výdajích o 
-124.964,12 Kč dle předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno

 Předsedající dále navrhl přítomným v souladu s metodickým doporučením Krajského
úřadu  přijmout  usnesení,  kterým bude  upraven  proces  rozpočtových  změn,  resp.
provádění jednotlivých rozpočtových změn starostou obce před koncem roku 2018.  

 Zastupitelstvo obce hlasovalo o schválení návrhu usnesení

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice se usnáší, že starosta obce v souladu s §102 odst.2, písm.a)
zákona č.128/2000 Sb.,  o obcích,  ve znění  pozdějších předpisů,  smí provádět  jednotlivá
rozpočtová opatření v rozsahu do výše 100 tis.Kč na položku, jsou-li vyvolána organizačními
změnami, pokud tyto změny nevyvolají další nároky na finanční prostředky obce a dále že
smí  rozpočtová opatření  ve vyšších částkách provádět  jen  v případech zapojení  účelově
přidělených  finančních  prostředků  z jiných  rozpočtů,  nepředvídaných  příjmů,  dále  kdy
zapojení  výdaje  je  nutné k zajištění  chodu obce a kdy rozpočtové opatření  je  nezbytné,
protože výdaj musí být zrealizován. Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém
rozpočtovém  opatření  provedeném  v kompetenci  starosty  na  nejbližším  zasedání
zastupitelstva obce konaném po schválení rozpočtového opatření starostou obce.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6) ROZPOČET OBCE DOUBICE NA ROK 2019:
 Předsedající  představil  zveřejněný  návrh  rozpočtu  obce  Doubice  na  rok  2019

v detailní  struktuře a zdůvodnil  výši  jednotlivých položek a vysvětlil  celou skladbu
rozpočtu.  Dále  konstatoval,  že do stanoveného termínu tedy do 17.  12.  2018 do
16:00 hod neobdržel žádnou připomínku k tomuto návrhu.

 Předsedající  konstatoval,  že návrh rozpočtu obce Doubice byl  řádně zveřejněn na
úřední desce obce Doubice od 28. 11. 2018 do 17. 12. 2018.   

 Předsedající vyzval přítomné zastupitele a následně i hosty ke vznesení připomínek a
dotazů. Připomínky k návrhu rozpočtu vzneseny nebyly. Diskuze se vedla o sledování
plnění rozpočtu obce Doubice po prováděných rozpočtových změnách tak, aby bylo
patrné,  jak  je  rozpočet  plněn  na  straně  příjmů  i  výdajů  ve  vztahu  k původně
schválenému  rozpočtu  a  nikoliv  k rozpočtu  upravenému  předcházejícími
rozpočtovými opatřeními. Starosta přislíbil, že toto srovnání bude vést. Další dotazy
vzneseny nebyly.

 Zastupitelstvo obce následně hlasovalo o schválení návrhu usnesení. 



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Doubice  schvaluje  rozpočet  obce  Doubice  na  rok  2019  ve  výši
3.504.494,- Kč na straně příjmů i výdajů, a to v jeho paragrafovém znění. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno

7) ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2020 - 2024:
 Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtového výhledu obce Doubice na

roky 2020 – 2024, který byla na úřední desce obce zveřejněn od 02. 12. 2018 do 17.
12. 2018 a vysvětlil obsah a účel dokumentu. Z následné diskuze vyplynulo, že tento
dokument je ze své podstaty pro obec málo uchopitelný při plánování rozpočtů na
roky následující, neboť je sestavován z odhadovaných částek a v podstatě jde jen o
splnění  byrokratických  nařízení  tak,  aby  obec  za  jejich  neplnění  nebyla
sankcionována.  Předsedající  vyjádřil  přesvědčení,  že pro plánování  rozpočtu obce
Doubice na následující roky bude uchopitelnější střednědobý plán rozvoje obce, který
bude společně  se zastupiteli  připravovat  v lednu 2019.   Následně  bylo  zastupiteli
hlasováno o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje rozpočtový výhled obce Doubice na roky 2020 – 2024
dle předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno

8) INFORMAČNÍ PANEL U KOSTELA NABEVZETÍ PANNY MARIE V DOUBICI (CENA +
DOTACE PONÚNP)

 Předsedající  seznámil  přítomné  s cenovým  návrhem  na  zhotovení  informačního
panelu ke kostelu v Doubici a dále se svým záměrem připravit jednoduchý projekt a
žádost o dotaci z Národního programu Životní prostředí MŽP v rámci výzvy č.9/2018
„Podpora obcí na územích národních parků“,  kam by rád zařadil  i  opravu mostků
v biocentru,  instalaci  laviček  v obci  a  solární  veřejné  osvětlení  v  biocentru.
Diskutováno  bylo  i  o  zadání  studie  světelného  znečištění  a  pasport  veřejného
osvětlení tak, aby bylo možné v následujících letech požádat o dotaci na rekonstrukci
veřejného osvětlení v obci ze stejného dotačního titulu. Následně bylo hlasováno o
návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Doubice  pověřuje  starostu  a  místostarostu  obce  přípravou  projektu
v oblasti infrastruktury obce v termínu do 28. 02. 2019.   
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno

9) DODATEK KE SMLOUVĚ – PRO EKO CENY ZA ODVOZ TŘÍDĚNÝCH ODPADŮ:
 Předsedající  seznámil  přítomné s návrhem dodatku  ke smlouvě  s firmou Pro Eko

Varnsdorf s.r.o.  na svoz tříděných odpadů,  kterým se navyšují  ceny svozu na rok
2019. Zastupiteli bylo následně hlasováno o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Doubice  schvaluje  návrh  dodatku  ke  smlouvě  s firmou  Pro  Eko
Varnsdorf s.r.o a pověřuje starostu obce jeho podpisem v termínu do 20. 12. 2018.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0



Usnesení č. 9 bylo schváleno.

10)  DODATEK  KE  SMLOUVĚ  –  EKO  SERVIS  VDF  CENY  ZA  ODVOZ  OSTATNÍHO
ODPADU

 Předsedající seznámil přítomné s návrhem dodatku ke smlouvě s firmou Eko - Servis
Varnsdorf s.r.o.  na svoz komunálního,  velkoobjemového a nebezpečného odpadu,
kterým se navyšují ceny svozu na rok 2019. Zastupiteli bylo následně hlasováno o
návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Doubice  schvaluje  návrh  dodatku  ke smlouvě  s firmou Eko -  Servis
Varnsdorf s.r.o a pověřuje starostu obce jeho podpisem v termínu do 31. 12. 2018.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

11) OPRAVA ČERPADLA VE VRTU DOUBICKÉHO VODOVODU
 Předsedající  seznámil  přítomné  s průběhem  opravy  čerpadla  ve  vrtu  Doubického

vodovodu. Dne 21. 11. 2018 bylo čerpadlo vytaženo pomocí jeřábu a odvezeno do
opravy. Dne 07. 12. 2018 bylo opravené čerpadlo znovu spuštěno do vrtu a uvedeno
do  provozu.  O  opravě  a  její  ceně  byly  zastupitelé  starostou  obce  průběžně
informováni.

 Cena provedené opravy celkově činí 118.188,50 Kč a skládá se z těchto položek:
Oprava čerpadla = 63.210,00 Kč vč. DPH
Nové trubky = 20.291,70 Kč vč. DPH (oprava výměnou)
Montážní práce + materiál = 22.487,80 Kč vč. DPH
Jeřábnické práce = 12.199,00 Kč vč. DPH

 Předsedající  poděkoval  za  pomoc  při  opravě  panu  M.  F.  a  vyzdvihl  obětavost  a
vysoké pracovní nasazení pana J.Č..

 Zastupiteli bylo následně hlasováno o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí informaci o provedené opravě čerpadla ve vrtu
doubického vodovodu v celkové ceně 118.188,50 Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

 Předsedající  dále  seznámil  přítomné  s „Plánem  financování  a  realizace  obnovy
vodohospodářského  majetku  obce  Doubice“  zpracovaným  vodohospodářem  Ing.
Pacovským, se kterým má obec smlouvu.  Z tohoto plánu, na základě teoretických
výpočtů, vyplývá potřeba zajištění finančních prostředků v optimální výši 397 tis.Kč
ročně na řádné zajištění  péče o vodohospodářský majetek tak, aby byla zajištěna
jeho stálá provozuschopnost. Plán rovněž doporučuje zvýšit vodné ze stávajících 45,-
Kč/m3 na 68 Kč/m3 tak, aby z takto vybraných finančních prostředků obec hromadila
potřebné finanční prostředky.

 Následně byla vedena dlouhá diskuze o navyšování ceny vodného a povinnosti obce
zajistit  dostatečné  množství  finančních  prostředků  na  reprodukci  a  udržení
provozuschopného stavu vodovodu.  Předsedající  podotkl,  že návrh rozpočtu obce
Doubice na rok 2019 obsahuje patřičné výdaje na zajištění chodu vodovodu a že
tématu  vodného  na  rok  2019  bude  dle  programu  věnován  celý  následující  bod
zasedání  zastupitelstva  obce.  Dále  vyjádřil  přesvědčení,  že  obec  není  povinna
finanční  prostředky ročně hromadit  bez jejich  užití  ve prospěch vodovodu a že je
přesvědčen,  že  na  zkapacitnění  vodojemů  a  rekonstrukci  zásobovacího  řádu  se



v případě, že bude připravena kvalitní projektová dokumentace, podaří získat finanční
prostředky  z dotace,  čímž  bude  rovněž  posílena  provozuschopnost  obecního
vodovodu.     

 Zastupiteli bylo následně hlasováno o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Doubice  schvaluje  předložený  Plán  financování  a  realizace  obnovy
vodohospodářského majetku obce Doubice na období 2019 - 2028.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

12) STANOVENÍ CENY VODNÉHO NA ROK 2019
 Předsedající  seznámil  přítomné  s výpočtem  ceny  vodného  pro  rok  2019,  který

vychází z nákladů na provoz vodovodu v účetnictví obce v roce 2018 a dále z pak z
„Plánu financování a realizace obnovy vodohospodářského majetku obce Doubice na
období  2019 – 2028“.  Tento výpočet kalkuluje s optimální  cenou vodného ve výši
68,21 Kč/m3. Dále předsedající informoval, že akciová společnost SVS zvýšila cenu
vodného na 51 Kč/m3 a to s tím, že společnost předpokládá, že zákonodárci schválí
výši sazby DPH u vody na 15%, pokud by k tomuto schválení sazby DPH nedošlo,
bude cena vodného u SVS, a.s. v roce 2019 činit 54 Kč/m3. Následně se rozvinula
obsáhlá diskuze o potřebě či nepotřebě zvyšovat cenu vodného v obci Doubice.

 Jaroslav Navara vyjádřil přesvědčení, že cena vodného by se měla alespoň základně
zvýšit tak, aby obec z těchto finančních prostředků částečně kryla náklady na provoz.

 K tomuto  názoru  se  postupně  přidali  i  další  zastupitelé  (Jana  Fuksová,  Miloslav
Čapek) a padl návrh zvýšit cenu vodného na 50 Kč/m3. Padl i názor, že SVS, a.s. asi
„ví proč“ zvyšuje cenu vody, jelikož si tím kryje náklady na provoz do budoucna.

 Pavel  Nečásek  připomněl  slova  starosty  ze  setkání  s občany,  že  cena  vodného  se
zvyšovat jako u původního správce hned tak nebude. 

 Břetislav Jemelka podotkl, že náklady na provoz vodovodu v roce 2018 nejsou ještě
uzavřeny,  neboť  k vyúčtování  vodného  dochází  v letních  měsících,  a  že  by  bylo
vhodné počkat  na další  okamžik vyúčtování  vodného tak,  aby bylo možné provoz
obecního vodovodu zodpovědně posoudit  z pohledu příjmů a výdajů za uplynulý a
vyúčtovaný rok.

 Přítomný host K.M. se přidal k názoru, že je opodstatněné cenu vodného zvýšit a to
zejména  ve  světle  prováděných  opravy  čerpadla  a  poruch  vodovodního  řádu  a
současně ve vztahu k extrémnímu suchu. Dále se zeptal na názor pana Čapka, zda
by  pro  něj,  jakožto  důchodce,  bylo  zvýšení  ceny  vodného  únosné.  Pan  Čapek
odpověděl, že ano.

 Předsedající následně připomněl, že obec neprovozuje vodovod jako hospodářskou
činnost, nýbrž jako činnost hlavní, a že není cílem obce na vodě vydělávat, ale hlavně
zajistit  dostupnou  vodu  obyvatelstvu  a  že  původně  se  do  převzetí  provozování
obecního vodovodu šlo s tím, že obec bude provoz vodovodu částečně dotovat ze
svého rozpočtu. Dále podotkl, že zvýšení ceny vodného ze 45 Kč/m3 na 50 Kč/m3

přinese obecní kase při předpokládaném množství prodané vody cca 80.000,- Kč/rok,
což stejně nepokryje v plné výši plánem financování a obnovy VHM určenou potřebu
finančních prostředků.  Dodal,  že navýšením ceny vodného budou nejvíce zatížení
trvale žijící obyvatelé, jelikož spotřeba těchto domácností daleko přesahuje spotřebu
rekreačních  objektů.  Předsedající  dále  vyjádřil  přesvědčení,  že  postupem  času,
budou  obci  odpadat  náklady,  které  v roce  2018  měla  obec  jako  vstupní  (měřící
zařízení, dávkovač chloru, antény dálkového přenosu, elektroinstalace a v neposlední
řadě i oprava čerpadla a roční splátka SVS, a.s.) a provoz vodovodu bude obecní
rozpočet zatěžovat méně.

 Paní Jana Fuksová vyzvala starostu obce, ať tedy nechá hlasovat o návrhu usnesení.
 Zastupiteli bylo následně hlasováno o návrhu usnesení.



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo výpočet ceny vodného na rok 2019 a rozhodlo, že
cena vodného bude v roce 2019 činit 45 Kč/m3.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

13) ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY DSO TOLŠTEJN
 Předsedající  seznámil  přítomné  s návrhem na  zvýšení  členského  příspěvku  obce

Doubice do DSO Tolštejn ze 7 tis.Kč/rok na 8 tis.Kč/rok. Vysvětlil, že toto navýšení je
vyvoláno potřebou nastřádat v rozpočtu DSO finanční prostředky na pravidelnou 3-
letou údržbu turistické lávky na Šébru. Podotkl, že původní návrh byl, že by každá
členská obec přispěla roční částkou 10.000,- Kč avšak, že starosta města Varnsdorf
přislíbil na tuto údržbu ročně přispět 40.000,- Kč, a tak lze zbývající část potřebné
částky zajistit tak, že se každé obci svazku zvýší členské příspěvky o 1000 Kč/ rok.

 Paní Jana Fuksová vyjádřila svůj nesouhlas s tímto návrhem, jelikož by se členské
příspěvky  měly  dle  jejího  názoru  zvedat  poměrově  dle  počtu  obyvatel  v každé
členské  obci.  Předsedající  odpověděl,  že  mu  naopak  tato  domluva  na  zvýšení
příspěvků pro všechny obce svazku ve stejné výši přijde spravedlivá, neboť všechny
obce byly stejně pro výstavbu této lávky, jejíž výstavbu profinancuje Ústecký kraj.

 Zastupiteli bylo následně hlasováno o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje návrh členských příspěvků DSO Tolštejn na rok 2019
pro obec Doubice ve výši 8000 Kč/rok.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 1 (J.Fuksová) Zdrželi se: 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

14) DOŠLÁ POŠTA A PODÁNÍ OBČANŮ:   
 Předsedající  opakovaně  seznámil  přítomné  s žádostí  pana  J.  Č.  o  koupi  části

obecního pozemku p.p.č.879/5  v k.ú. Doubice dle předloženého nákresu za účelem
výstavby  domovní  ČOV  a  jejího  odtoku  do  vodoteče.  Dále  konstatoval,  že  po
předložení geometrického plánu žadatelem dle domluvy, byl záměr obce prodat tento
svůj majetek zveřejněn na úřední desce obce Doubice od 07. 11. 2018 do 28. 11.
2018.

 Předsedající  vyzval  přítomné  ke  vznesení  připomínek,  žádné  vzneseny  nebyly  a
následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice opětovně projednalo žádost pana J. Č. o koupi části obecního
pozemku p.p.č.879/5 v k.ú. Doubice geometrickým plánem č.519-146/2018 označenou jako
část „879/5 a“ o výměře 489 m2 a schvaluje prodej předmětné části pozemku za celkovou
cenu 24.450,- Kč a pověřuje starostu obce přípravou a podpisem kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno.

 Předsedající seznámil přítomné s žádostí pana J.N. o koupi obecního pozemku p.p.č.
2102/1  v k.ú. Doubice.

 Z následné diskuze vyplynulo, že přes předmětný pozemek vede vodovodní řád obce
Doubice a že tento pozemek je sice pro obec zbytný, avšak existuje opodstatněná



obava, že díky jeho tvaru a zasahování mezi parcely dalších vlastníků by mohlo dojít
ke zhoršení sousedských vztahů v dané lokalitě a proto zastupitelé pověří starostu
obce dalším jednáním s žadatelem a vlastníky sousedních pozemků.

 Předsedající vyzval následně k hlasování o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Doubice  projednalo  žádost  pana  J.  N.  o  koupi  obecního  pozemku
p.p.č.2102/1  v k.ú.  Doubice  a  před  vlastním  rozhodnutím  o  případném  prodeji  pověřuje
starostu obce dalším jednáním s žadatelem a se všemi okolními vlastníky pozemků.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 16 bylo schváleno.

 Předsedající seznámil přítomné s cenovou nabídkou firmy Mopro-cs s.r.o. na službu
pověřence GDPR ve výši 1500,- Kč bez DPH/ měsíc (+ dopravné 6 Kč/km). Dále
předsedající představil přítomný další nabídku firmy Pro-Cert s.r.o. na stejné služby
ve výši 1400,- Kč bez DPH/ měsíc (+ dopravné 6 Kč/km).

 Z následné  diskuze  vyplynulo,  že  zastupitelé  dají  přednost  nabídce  cenově
výhodnější.

 Předsedající vyzval následně k hlasování o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo cenové návrhy na služby pověřence GDPR od firem
Mopro-cs s.r.o. a Pro-Cert s.r.o. a rozhodlo o uzavření smlouvy s firmou Pro-Cert s.r.o..
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 17 bylo schváleno.

 Předsedající seznámil přítomné s žádostí Klubu Cyklistiky Krásná Lípa o poskytnutí
daru v souvislosti s pořádáním 32. 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 Krásná Lípa ve výši 5000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 18 bylo schváleno

 Předsedající seznámil přítomné s výsledky kontroly provedené Krajskou Hygienickou
stanicí Ústeckého kraje, která dne 17. 10. 2018 provedla 2 odběry vzorků pitné vody
(obecní úřad, penzion Hubertus). Tato kontrola po provedených rozborech pitné vody
zjistila,  že  voda vyhovuje  hygienickým normám ve všech ohledech  a  tedy nebyly
zjištěny žádné nedostatky. 

15) RŮZNÉ + DISKUZE:  
 Předsedající seznámil přítomné se skutečností, že obec Doubice obdržela ze strany

Státního  Fondu  životního  prostředí  ČR  plnění  dotace  na  kompostéry  ve  výši
490.471,08  Kč,  a  že  poslední  povinností  obce  je  zpracovat  do  31.  01.  2019
závěrečné  vyhodnocení  akce  a  umožnit  fyzickou  kontrolu  ze  strany  projektového
manažera. 

 Předsedající  krátce  zrekapituloval  výsledky  jednání  ze  dne  01.  12.  2018  ve  věci
nelegálních  kempů  na  území  obce  Doubice  provozovaných  na  platformě
„bezkempu.cz“.  Jeden  ze  dvou  provozovatelů  se  svých  úmyslů  provozovat  tuto



aktivitu vzdal rovnou na jednání a druhý si nechal čas na rozmyšlenou. Předsedající
dále informoval o dalších jednáních, která v této věci absolvoval s příslušnými úřady.
Dále vyjádřil své osobní přesvědčení, že v dané problematice budou provozovatelem
upřednostněny dobré sousedské vztahy před prosazováním této aktivity. 

 Předsedající  požádal  přítomné  o  revokování  usnesení  č.01/12/2018  z prvního
zasedání  ZO Doubice ze dne 12.  11.  2018 ve věci  pořízení  přívěsného vozíku a
plastové nádrže na pitnou vodu z důvodu mírného navýšení ceny o dopravu vozíku a
nádrže do obce, na kterou bylo při schvalování pořízení zapomenuto.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Doubice  revokuje  usnesení  č.01/12/2018  a  schvaluje  nové  znění
usnesení:  Zastupitelstvo  obce  Doubice  schvaluje  nákup  přívěsného  vozíku  za  osobní
automobil a olastové nádrže na pitnou vodu v maximální ceně 31.220,- Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 19 bylo schváleno

 Předsedající  požádal  přítomné  o  revokování  usnesení  č.02/04/2018  z druhého
mimořádného zasedání ZO Doubice ze dne 18. 11. 2018 ve věci pořízení nových
počítačů  pro  starostu  a  místostarostu  a  to  z důvodu  chybného  uvedení  částky  v
usnesení.  Ačkoliv  částka byla na jednání  zastupitelstva představena a projednána
jako částka bez DPH, byla zapisovatelem chybně zapsána do zápisu jako částka
včetně DPH. Zapisovatel se za tuto chybu omluvil.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Doubice  revokuje  usnesení  č.02/04/2018  a  schvaluje  nové  znění
usnesení:  Zastupitelstvo  obce  Doubice  schvaluje  nákup  nových  počítačů  včetně
příslušenství pro starostu a místostarostu v ceně 37.000,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 20 bylo schváleno

 Předsedající  informoval,  že provoz obecního úřadu přes svátky bude omezen. OÚ
bude od 22. 12. 2018 uzavřen a otevřeno bude až po svátcích a to dne 02. 01. 2019
od 14:00 hod.
 

 Paní Jana Fuksová požádala o to, aby starosta kontaktoval pana M. ve věci úpravy
živého plotu před č.p.108 v Doubici tak, aby parkující auta nezasahovala do vozovky
obecní komunikace. Starosta přislíbil, že tak učiní.

 Pan  Filip  Molčan  referoval  o  průběhu  zasedání  Rady  Národního  parku  České
Švýcarsko, kterého se zúčastnil:

- nárůst  návštěvnosti  národního  parku  je  více  jak  2  násobný  za
posledních 10 let

- plánuje se studie parkování v obcích v okolí NP
- Mariina  vyhlídka  v Jetřichovicích  je  z technických  důvodů  uzavřena,

Správa NP plánuje její opravu.
- Správa NP plánuje nové IC a rekonstrukci kempu na Mezní Louce
- v roce  2018  bylo  na  území  NPČŠ 9  požárů  v důsledku  extrémního

sucha a nepozornosti návštěvníků
- v první polovině roku 2019 čeká Radu NP hlasování o návrhu klidových

území
- do Českého Švýcarska zavítali vlci – na FB Doubice je sdílená reportáž

o tomto návratu šelem



- Správa  NP  připravuje  osvětovou  kampaň  k zákazu  používání
pyrotechniky na území NP. Zde pan Molčan požádal starostu, zda by
nemohl v rámci zasílání newsletterů obyvatelům Doubice tuto kampaň
zprostředkovat. Starosta přislíbil, že tak učiní.

 
 Přítomný host pan K.M. vznesl následující připomínky a požadavky:

- požádal starostu, zda by do německé Daubitz mohl poslat novoroční
přání. Starosta mu oznámil, že tak již cca před týdnem učinil.

- požádal  starostu,  zda  by  mohl  poslat  novoroční  přání  paní  Lumpe.
Starosta mu oznámil, že tak již cca před dvěma dny učinila jeho žena
paní M..

- požádal,  aby  obec  informovala  obyvatele  Doubice  o  tom,  že  do
běžeckých stop je zakázáno vstupovat pěšky a se psy.

- informoval, že pan Šikýř v rámci plánované výstavy v muzeu poskytne i
exponáty svých vlastnoručně vyřezávaných betlémů.

- požádal o svolení zajistit v Doubické hospodě 10 litrů teplého nápoje
na zahájení výstavy v muzeu. Svolení dostal.

 Přítomný host paní R. si postěžovala, že traktorista ji zavalil sněhem vstupní bránu
před domem při prohrnování sněhu. Starosta slíbil,  že s ním promluví, aby se tyto
problémy již  neopakovaly.  Místostarosta  vyzval,  aby  v případě  podobných  excesů
obyvatelé Doubice ihned volali na obec tak, aby bylo možné sjednat nápravu, dokud
je traktor v obci. 
 

16) 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  dohodli  na  termínu  příštího  zasedání  zastupitelstva
obce, které proběhne v pondělí 14. 01. 2018.

 Předsedající  poděkoval  přítomným  za  aktivní  účast  a  ukončil  3.  zasedání
zastupitelstva obce v 19:23.

Zápis byl vyhotoven dne 18. 12. 2018

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



Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Navara ……………………………………………

Miloslav Čapek ……………………………………………

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

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


	Miloslav Čapek ……………………………………………

