Obec Doubice

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Doubice
konaného dne 08. 04. 2019 od 16:00 hodin
Místo konání:

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

Termín konání:

08. 04. 2019 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 16:00 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
Ing.Pavla Nečáska a paní Janu Fuksovou. 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 Ing.
Pavla Nečáska a paní Janu Fuksovou.
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 března 2019

5) audit UK – hospodaření obce Doubice v roce 2018
6) projektová dokumentace na rekonstrukci obecního vodovodu - nabídky
7) akce pro důchodce obce Doubice (zájezdy, setkání, atp.)
8) zřízení termínovaného vkladu – zhodnocení finančních prostředků obce
9) oprava hasičárny (věž + okna)
10) setkání zastupitelů a občany a chalupáři (program)
11) Inventura 2018 (schvalování)
12) smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ČEZ Distribuce a.s. (2103/1 a
2104/1)
13) došlá pošta a podání občanů
- žádost o připojení k odběru vody č.p.22
- žádost o příspěvek TC Mozkové lázně Doubice
- žádost o koupi části pozemku p.p.č. 2104/1 v k.ú. Doubice
- žádost o příspěvek Linka bezpečí
- žádost o přidělení bytu
14) různé + diskuze
- správní řízení Správy NP omezení hospodaření - kůrovec
- pojistná událost vichřice (strom na hrázi)
- rozhodnutí CHKO Lužické Hory – používání insekticidů Vápenka
- ohňostroje v obci (plakát, osvěta)
- doubický vodovod informace + rozbor vody
- strukturovaný rozhovor (studie potřeb obci v regionu NP)
- volby EU
15) 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 ze 4. a 5. zasedání nového ZO a
konstatoval, která byla splněna a popsal s jakým výsledkem.

4) HOSPODAŘENÍ OBCE DO BŘEZNA 2019:
• Předsedající seznámil přítomné s hospodařením obce Doubice do 31. 03. 2019 dle
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu, dále seznámil přítomné se zůstatky finančních
prostředků na obecních účtech k 31. 03. 2019. Vzhledem k datu zasedání
zastupitelstva obce nebyla předložena kompletní kniha přijatých faktur. Jelikož
výstupy z účetnictví za březen 2019 byly zpracovány, až v den zasedání
zastupitelstva, přislíbil předsedající jejich dodatečné rozeslání všem zastupitelům tak,
aby je měli k dispozici v elektronické podobě.
• Zastupitelstvo obce hlasovalo o vzetí na vědomí informace o hospodaření obce
Doubice a o pověření finančního výboru vypracováním návrhu rozpočtové změny
č.1/2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí informaci o hospodaření obce Doubice
v březnu 2019 a pověřuje finanční výbor přípravou rozpočtové změny č.1/2019.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

5) AUDIT UK – HOSPODAŘENÍ OBCE DOUBICE V ROCE 2018:
• Předsedající představil, s jakým výsledkem byl uzavřen přezkum hospodaření obce
Doubice za rok 2018, který skončil pozitivně, bez zjištěných chyb a nedostatků, avšak
s doporučení provést aktualizaci některých vnitřních předpisů.
• Dále seznámil s protokolem z kontroly provedené v uplynulých dnech ze strany
Okresní správy sociálního zabezpečení. Kontrola rovněž nenašla žádné chyby a
nedostatky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí výsledek přezkumu hospodaření obce Doubice
v roce 2018 provedeném Ústeckým krajem a současně výsledek kontroly Okresní správy
sociálního zabezpečení.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno

6) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA REKONSTRUKCI OBECNÍHO VODOVODU NABÍDKY:
• Předsedající seznámil přítomné s e skutečností, že společně s místostarostou oslovili
3 projektanty a požádali je o předložení nabídky na zhotovení projektové
dokumentace rekonstrukce doubického vodovodu ve třech etapách a dále s tím, že
nabídky byly doručeny pouze dvěma z nich. Jedna nabídka zněla na částku
833.357,- Kč včetně DPH a druhá na částku 295.361,- Kč včetně DPH.
• Zastupitelstvo rozhodlo, že bude osloven projektant s nižší nabídkovou cenou a
hlasovalo o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo dvě cenové nabídky na zhotovení projektové
dokumentace na rekonstrukci obecného vodovodu ve třech etapách a rozhodlo přijmout
nabídku pana Ing. P. za 295.361,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu objednáním zhotovení
PD dle této nabídky.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno

7) AKCE PRO DŮCHODCE OBCE DOUBICE (ZÁJEZDY, SETKÁNÍ, ATP.):
• Předsedající představil plán zájezdů a akcí pro důchodce v roce 2019, který sestavila
paní Jana Fuksová. Bude vypraven zájezd do Národního muzea v Praze
(14/05/2019), bude uspořádána přednáška o lese (08/05/2019), bude vypraven
zájezd na Zahradu Čech (11/04/2019 a září 2019) a nakonec bude vypraven zájezd
na Grabštejn a do Liberce botanické zahrady či Ještěd (říjen 2019).
• Předsedající poděkoval za aktivitu v tomto směru.
• Dále se zastupitelé domluvili, kdo pojede na přátelskou návštěvu do německé
Daubitz dne 18. 05. 2019.

8) ZŘÍZENÍ TERMÍNOVANÉHO VKLADU – ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
OBCE:
• Předsedající předal slovo Ing. Pavlu Nečáskovi, aby představil výsledky své práce a
zjišťování ve věci lepšího zhodnocení obecních finančních prostředků, který tak učinil.

•

V následné diskuzi bylo rozhodnuto, že si obec nechá zpracovat nabídku od
domovské banky ČSOB, a.s. a pověřili starostu jednáním v této věci.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo přehled možných investic obecních finančních
prostředků a rozhodlo, že v první řadě bude obcí oslovena ČSOB, a.s. s žádostí
o vypracování nabídky, čímž pověřuje starostu obce.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
9) OPRAVA HASIČÁRNY (VĚŽ + OKNA):
• Předsedající představil cenovou nabídku na opravu věže a oken hasičárny, která byla
obci předložena panem D.K. ve výši 15.900,- Kč (není plátce DPH).
• Po krátké diskuzi bylo hlasováno o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje provedení opravy věže a oken hasičárny za konečnou
a maximální cenu 15.900,- Kč a pověřuje místostarostu obce objednáním této opravy.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno

10) AKCE SETKÁNÍ ZASTUPITELŮ A OBČANY A CHALUPÁŘI (PROGRAM):
• Předsedající seznámil přítomné s programem setkání zastupitelů s občany dne 20.
04. 2019 a o tom, že pozvánku distribuoval mejlem, skrze obecní web, web
doubice.cz a také facebook a vývěsní desku u OÚ a Stavomontu. Bylo domluveno, že
penzistům, kteří nejsou on-line bude pozvánka doručena v tištěné podobě.

11) INVENTURA 2018 (SCHVALOVÁNÍ):
• Zastupitelé se v krátké diskuzi shodli, že inventura bude schválena společně se
závěrečným účtem obce Doubice za rok 2018.

12) SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE ČEZ
DISTRIBUCE A.S. (2103/1 A 2104/1):
• Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č. IP-12-4009345/VB001 na pozemcích p.p.č.2103/1 a 2104/1
v k.ú. Doubice a s tím, že náhrada je stanovena ve výši 1.000,-Kč. Z diskuze
vyplynulo, že obec Doubice požaduje náhradu ve výši 10.000,- Kč.
• Zastupitelstvo obce následně hlasovalo o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice se usneslo, že za zřízení věcného břemene na obecních
pozemcích p.p.č. 2103/1 a 2104/1 bude žádat náhradu ve výši 10.000,- Kč a pověřuje
starostu obce jednáním o úpravě znění smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

13) DOŠLÁ POŠTA A PODÁNÍ OBČANŮ:
• Předsedající seznámil přítomné s žádostí manželů M. o připojení k obecnímu
vodovodu a z následné diskuze vyplynulo, že je nutné s žadateli ještě podrobně
prověřit situaci se starou přípojkou do objektu č.p.22 a projednat podmínky za jakých
by k připojení mohlo dojít.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo žádost manželů M. o připojení k obecnímu vodovodu
a pověřuje starostu a místostarostu dalším jednáním s žadateli v této věci.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
•

Předsedající seznámil přítomné s žádostí pana J.H. o příspěvek na pronájem
sportoviště Tenisovým klubem Mozkové lázně Doubice ve výši 6000,- Kč a po
následné diskuzi v této věci hlasovalo zastupitelstvo o znění usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo žádost pana J.H. o příspěvek 6.000,- Kč na
pronájem sportoviště TC Mozkové lázně Doubice, s tímto příspěvkem souhlasí a pověřuje
starostu obce přípravou a podpisem veřejnoprávní smlouvy o přidělení dotace.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
•

Předsedající opětovně seznámil přítomné s žádostí manželů P. o koupi části
pozemku p.p.č.2104/1 v k.ú. Doubice. Po seznámení se s geodetickou situací, řádně
zveřejněným záměrem prodeje obecního majetku a po diskuzi byla hlasováno o
návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice opětovně projednalo žádost manželů P. o koupi části pozemku
p.p.č.2104/1 v k.ú. Doubice o výměře 140 m2 dle geometrického plánu č.521-158/2018
označenou jako část 2104/3 a schvaluje prodej předmětné části pozemku za celkovou cenu
7.000,- Kč a pověřuje starostu obce přípravou a podpisem kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

•

Předsedající seznámil přítomné s žádostí Linky bezpečí, z.s. o příspěvek na provoz a
z následné diskuze vyplynulo, že většina zastupitelů je proti poskytnutí příspěvku.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo žádost Linky bezpečí, z.s. o příspěvek 2000,- Kč a
tuto žádost zamítá.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 1 (Fuksová)
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
•

Předsedající seznámil přítomné s žádostí paní N. přidělení obecního bytu v Doubici.
Vzhledem k tomu, že obec Doubice nedisponuje žádným volným bytem, bylo
následně hlasováno o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Doubice projednalo žádost paní N. o přidělení bytu a pověřuje
místostarostu obce vypracováním odpovědi s tím, že obec Doubice nemá volný obecní byt k
dispozici.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
•

Předsedající seznámil přítomné s žádostí Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska o
příspěvek na pořádání mistrovství České republiky v hasičských sportech. Po krátké
diskuzi bylo hlasováno o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo žádost Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska o
příspěvek na pořádání mistrovství České republiky v hasičských sportech a tuto žádost
zamítá.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

•

Předsedající dále seznámil přítomné se zprávou Obvodního oddělení Policie ČR
v Krásné Lípě ve věci kriminality v obci v roce 2018 a následně zastupitelé vzali tuto
zprávu na vědomí.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí zprávu Obvodního oddělení Policie ČR v
Krásné Lípě ve věci kriminality v obci v roce 2018
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno.

14) RŮZNÉ + DISKUZE:
•

Předsedající informoval, o nařízeném ústním jednání ve věci správního řízení o
omezení lesnického hospodaření na území NP, které proběhne dne 10. 04. 2019.

•

Předsedající informoval o průběhu pojistné události poškození hráze rybníka
vyvráceným stromem při vichřici dne 11. 03. 2019.

•

Předsedající seznámil přítomné s rozhodnutím CHKO Lužické Hory, kterým nebylo
Lesům ČR povoleno používat chemické prostředky při likvidaci lýkožrouta smrkového
v oblasti prameniště Vápenka (dle požadavku obce Doubice) a to z důvodu ochrany
zdroje pitné vody.

•

Následně byla diskutována plánovaná osvětová akce k omezení ohňostrojů v obci.
Kampaň „V DOUBICI SE NESTŘÍLÍ“ bude zahájena v létě a pro tyto účely budou
připraveny plakáty a o pomoc s jejich grafikou byl předsedajícím požádán Filip
Molčan.

•

Předsedající následně seznámil přítomné s provozem doubického vodovodu
v uplynulém období a se skutečností, že ve dvou chalupách došlo k silným únikům
vody v důsledku poruchy vnitřních rozvodů a s tím, že odebraná voda byla uživatelům
již vyfakturována a dále že došlo zatím k poruše jednoho vodoměru.

•

Předsedající seznámil přítomné s projektem o.p.s. České Švýcarsko na zpracování
„Studie potřeb obcí regionu národního parku České Švýcarsko v oblasti ochrany
životního prostředí“ a s tím, že v rámci zpracování této studie proběhl na obecním
úřadě řízený rozhovor na téma, kde obce vnímají svou potřebu rozvoje a dotační
podpory. Prvotní výstupy budou zastupitelům zaslány v elektronické podobě, až je
obec získá.

•

Předsedající informoval přítomné o průběhu příprav obce Doubice na volby do EU.

•

Ing. Pavel Nečásek informoval o možnosti Spolku přátel Doubice čerpat dotaci na
akci pro děti v roce 2019. Bylo domluveno, že SPD se pokusí dotaci získat a podpořit
tak Mikulášskou nadílku za spoluúčasti obce Doubice

•

Přítomný host pan K.M. oznámil přítomným, že se stal dědečkem, jelikož se mu
narodil první vnuk T.. Proběhla gratulace.

•

Přítomný host pan M.F. podotkl, že by rád aby v programu setkání s občany a
chalupáři byl bod o platformě bezkempu.cz. Předsedající mu ukázal, že tento bod
programu na pozvánce je.

18) 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 dne 06. 05. 2019 od 16:00 hod.
• Předsedající poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil 6. zasedání
zastupitelstva obce v 18:20.
Zápis byl vyhotoven dne 09. 04. 2019

Zapsal: Ing. Jan Drozd

……………………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Jana Fuksová

……………………………………………

Ing. Pavel Nečásek

……………………………………………

Ing. Jan Drozd, starosta obce

……………………………………………

Břetislav Jemelka, místostarosta obce

……………………………………………

