Obec Doubice

Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Doubice
konaného dne 09. 12. 2019 od 16:00 hodin
Místo konání:

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

Termín konání:

09. 12. 2019 od 16:00 hod

Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Ing. Jan Drozd, Břetislav Jemelka, Filip Molčan,
Jana Fuksová, Jaroslav Navara, Ing. Pavel Nečásek, Miloslav Čapek (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
Filipa Molčana 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 Filipa Molčana 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.
Předsedající vyzval přítomné ke vznesení návrhů na doplnění. Návrh na doplnění
vznesen nebyl.
• ZO hlasovalo o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje následující doplněný a upravený program
zasedání zastupitelstva:
3) kontrola plnění usnesení z minulých zasedání ZO
4) hospodaření obce do listopadu 2019
5) rozpočtová změna č.4/2019 + pověření starosty k provedení rozp. změny před
koncem roku
6) návrh rozpočtu obce Doubice na rok 2020
7) dodatek č.4 ke smlouvě na likvidaci komunálních odpadů (Eko servis Varnsdorf)

8) stanovení ceny vodného na rok 2020
9) vyřazení DHM v hodnotě do 1000 Kč dle nové směrnice
10) došlá pošta a podání občanů
- stráž přírody – dopis ředitele NP
- nabídka pozemku 1189/2 v k.ú. Doubice k odkoupení obcí
11) různé + diskuze
- VPP dotace úřadu práce na rok 2020 (info o uzavřené smlouvě)
- podané projekty do NPŽP
- ohňostroje v obci
- Euroregion Nisa – spolupráce s Daubitz (diskuze)
- vánoční strom Doubice
12) 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 11. a 12. zasedání ZO a
konstatoval, která byla splněna a popsal s jakým výsledkem.
4) HOSPODAŘENÍ OBCE DO LISTOPADU 2019:
• Předsedající seznámil přítomné s hospodařením obce Doubice do 30. 11. 2019 dle
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu, dále seznámil přítomné se zůstatky finančních
prostředků na obecních účtech k 30. 11. 2019. Předložena byla kompletní kniha
přijatých faktur. Zastupitel Pavel Nečásek upozornil na problematické vykazování
čerpání nespecifikované rezervy na § 2310 položce 5901, kdy namítl, že by v čerpání
rozpočtu mělo být uvedeno, že rezerva byla účetně čerpána, čímž by došlo
k hromadění finančních prostředků v rezervním fondu na opravy a rekonstrukce
obecního vodovodu, a to ve smyslu přijatého usnesení o zřízení a plnění tohoto
rezervního fondu. Z následné diskuze vyplynulo, že starosta bude ve smyslu shora
uvedeného iniciovat osobní konzultaci s účetní poradkyní obecního úřadu tak, aby tato
záležitost byla názorově sjednocena napříč zastupiteli.
• Zastupitelstvo obce následně 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 2019.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
5) ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č.04/2019 + POVĚŘENÍ STAROSTY K PROVEDENÍ ROZP.
ZMĚNY PŘED KONCEM ROKU:
• Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtové změny č.04/2019. Po krátké
diskuzi bylo hlasováno o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo a schvaluje rozpočtovou změnu č.4/2019 dle
předloženého návrhu a to na straně příjmů o 238.163,57 Kč a na straně výdajů o 0 Kč.
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: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 1 (Nečásek)
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6) ROZPOČET OBCE DOUBICE NA ROK 2020:
• Předsedající představil zveřejněný návrh rozpočtu obce Doubice na rok 2020
v detailní struktuře a zdůvodnil výši jednotlivých položek a vysvětlil celou skladbu
rozpočtu. Dále konstatoval, že do stanoveného termínu tedy do 09. 12. 2019 do
16:00 hod neobdržel žádnou připomínku k tomuto návrhu od občanů obce Doubice
ani od žádného ze zastupitelů.
• Předsedající konstatoval, že návrh rozpočtu obce Doubice byl řádně zveřejněn na
úřední desce obce Doubice od 19. 11. 2019 do 09. 12. 2019.
• Předsedající vyzval přítomné zastupitele a následně i hosty ke vznesení připomínek a
dotazů. Připomínky k návrhu rozpočtu vzneseny nebyly. Zastupitelstvo obce
následně hlasovalo o schválení návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje rozpočet obce Doubice na rok 2020 ve výši
3.709.894,- 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) DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ NA LIKVIDACI KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ (EKO
SERVIS VARNSDORF):
• 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
2020. Následně informoval, že v roce 2020 skončí platnost této smlouvy a
zastupitelstvo obce se tak bude muset v průběhu roku 2020 zabývat výběrem
dodavatele těchto služeb na další období. Zastupiteli bylo následně hlasováno o
návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje návrh dodatku č.4 ke smlouvě s firmou Pro
Eko Varnsdorf s.r.o a pověřuje starostu obce jeho podpisem v termínu do 31. 12.
2019.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

8) STANOVENÍ CENY VODNÉHO NA ROK 2020:
• Předsedající představil přítomným výpočet ceny vodného na rok 2020 dle skutečně
vynaložených nákladů. Vysvětleny byly jednotlivé položky výpočtové tabulky. Následně
se rozvinula diskuze o konstrukci ceny vodného na rok 2020. Probírány byly jednotlivé
varianty, až se názor všech přítomných zastupitelů sjednotil na následující konstrukci:
1) Cena vodného v roce 2020 bude dvojí z důvodu obecné potřeby vodou neplýtvat a
také z důvodu krytí rezervního fondu obce zřízeného za účelem shromažďování
finančních prostředků na opravy a rekonstrukce, respektive na investice do údržby a
rozvoje vodovodu obce Doubice.
2) základní odběr pitné vody bude obec dotovat do stanoveného limitu množství
odebrané vody, množství odebrané nad stanovený limit dotováno nebude. Cena
vodného bude tedy stanovena jako cena dotovaná ve výši 45,- Kč/m3 a cena
nedotovaná ve výši 70,- Kč/m3.
3) množství odebrané vody, které bude účtováno za cenu dotovanou je stanoveno
následovně: Každému objektu s odběrným místem bude účtována dotovaná cena za
prvních 80 m3. U trvale obydlených objektů se takto hranice zvyšuje o 40 m 3 za
každou třetí a další osobu přihlášenou k trvalému pobytu v objektu, vztaženo vždy
k 1. lednu roku, v němž bude prováděno vyúčtování.
4) z důvodu provedení nekomplikovaného vyúčtování se dvojí cena vody zavede
v roce 2020 s platností od 01. 08. 2020, do té doby tzn. do 31. 07. 2020 bude vodné
stanoveno ve výši 45,- Kč/m3.
•

Příklady účtování:
1) rekreační chalupě s odběrným místem, kde není hlášena žádná osoba k trvalému
pobytu, bude účtováno prvních 80 m3 za dotovanou cenu 45,- Kč/m3 a každý další 1
m3 za nedotovanou cenu 70 Kč.
2) rodinnému domu, kde jsou přihlášeny 4 osoby k trvalému pobytu, bude účtováno
prvních 160 m3 (80 + 40 + 40 = 160) za dotovanou cenu 45,- Kč/m3 a každý další 1
m3 za nedotovanou cenu 70 Kč.
3) penzionu využívanému k rekreaci, kde je přihlášeno 6 osob k trvalému pobytu,
bude účtováno prvních 240 m3 (80 + 40 + 40 + 40 + 40 = 240) za dotovanou cenu
45,- Kč/m3 a každý další 1 m3 za nedotovanou cenu 70 Kč.

•

Následně bylo hlasováno o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo výpočet ceny vodného na rok 2020 a rozhodlo,
že cena vodného bude v roce 2020 stanovena takto:
a) od 01. 01. 2020 do 31. 07. 2020 bude cena vodného činit 45 Kč/m3.
b) od 01. 08. 2020 do 31. 12. 2020 bude cena vodného činit 45 Kč/m3 v případě ceny
dotované a 70 Kč/m3 v případě ceny nedotované. Přičemž limit množství odebrané
vody pro účtování cena dotované bude stanoven tak, že každý objekt s odběrným
místem má základní limit stanoven ve výši 80 m3 a trvale obydleným objektům se limit
zvyšuje o 40 m3 za každou třetí a další osobu přihlášenou k trvalému pobytu k 1. lednu
roku, v němž bude prováděno vyúčtování.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno

9) VYŘAZENÍ DHM V HODNOTĚ DO 1000 KČ DLE NOVÉ SMĚRNICE:
• Předsedající seznámil přítomné se seznamem majetku obce Doubice v hodnotě do
1000,- Kč a konstatoval, že dle nové směrnice je možné tento majetek vyřadit
z majetku obce tak, aby o něm nemuselo být účtováno. Jedná se pouze o 5 položek a
to, skartovačku, obraz, stolní lampu, nástěnné hodiny a síťová karta do PC. Seznam
DHM k vyřazení včetně inventárních čísel bude přílohou č. 1 k zápisu z 13. zasedání
ZO Doubice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice rozhodlo o vyřazení DHM v hodnotě do 1000 Kč na
položku z majetku obce Doubice dle přiloženého seznamu, který je přílohou č. 1
k zápisu z 13. zasedání ZO Doubice.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

10) DOŠLÁ POŠTA A PODÁNÍ OBČANŮ:
• Předsedající seznámil přítomné s dopisem ředitele Správy NP České Švýcarsko Ing. P.
B., Ph.D. ve věci rozšiřování řad dobrovolné stráže přírody na území NP České
Švýcarsko a CHKO Labské Pískovce. Zastupitelé pověřili starostu předáním této
zprávy všem obyvatelům obce Doubice prostřednictvím newsletteru.
• Dále předsedající představil nabídku makléřky H. Č., která v zastoupení za vlastníky
nabídla obci ke koupi pozemek p.p.č.1189/2 v k.ú. Doubice.
• Po diskuzi bylo hlasováno o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje starostu obce jednáním s realitní makléřkou paní
H. Č. ve věci případné koupě pozemku p.p.č.1189/2 v k.ú. Doubice s tím, že nabídnutá
cena bude činit 50 Kč/m2 .
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno
•

•

Předsedající seznámil přítomné s výzvou MŽP na vznesení připomínek k návrhu
Opatření obecné povahy o stanovení klidového území v NP České Švýcarsko. Po té co
se zastupitelstvo seznámilo se zaslanými podklady, byl starosta obce pověřen vznést
jedinou připomínku a to požadavek na odstranění věty na straně č.4 návrhu OOP
tohoto znění „V případě Dravčích stěn, Limperku a Hřebce se však jedná o významné
hnízdní lokality čápa černého, sokola stěhovavého a výra velkého“, jelikož tato věta
věcně a obsahově nesouvisí s textem OOP a její umístění v textu je nadbytečné a
zavádějící, jelikož vrch Limperk a Hřebec nejsou v návrhem vymezeném klidovém
území. Starosta se zavázal poslat připomínku na MŽP v určeném termínu tedy do 20.
12. 2019.
Dále předsedající seznámil přítomné s nabídkou firmy JABOR (opláštění teras, pergol,
stany atp.).

11) RŮZNÉ + DISKUZE:
•

Předsedající přečetl přítomným dopis pana K.M., adresovaný celému zastupitelstvu,
kronikáři a paní účetní.

•

Jan Drozd informoval o skutečnosti, že se podařilo získat dotaci na pracovníka VPP od
Úřadu práce ČR na celý rok 2020.

•

Předsedající informoval přítomné, že projekty podané do NPŽP byly podány právě
včas a v podstatě jako jedny z mála, které byly podány za region NP České Švýcarsko,
jelikož alokace finančních prostředků byla vyčerpána už za dva dny po uveřejnění
výzvy.

•

Předsedající připomněl kampaň za obec bez ohňostrojů a následně bylo domluveno,
že před silvestrem budou do všech domů distribuovány letáky a budou umístěny
cedule na vstupech do obce (i cizojazyčně).

•

Jan Drozd informoval o své účasti na zasedání Sdružení pro rozvoj Šluknovska a o
možnostech získat dotaci na setkávání a společné akce s přáteli z německé Daubitz
(Euroregion NISA).

•

Byla předána informace o tom, že letos je obecní vánoční strom rozsvícen před
obecním úřadem.

•

F.Molčan seznámil přítomné s tím, že se zúčastnil jednání pracovní skupiny pro
regionální rozvoj zřízené při Radě NP. Stručně seznámil s diskutovanými tématy
(doprava, parkování, zpracování studie dopravy, dobrovolné vstupné do NP s možnou
participací obce) a požádal o podněty od zastupitelů. Předsedající přislíbil býti aktivní
ve věci dobrovolného vstupného do NP, na kterém by participovala obec.

•

Přítomným byla předána informace, že předvánoční úklid kostela proběhne dne 21. 12.
2019 od 14 hod a půlnoční mše dne 24. 12. 2019 od 21:00 hod..

•

Jana Fuksová požádal o urychlení opravy kostelních hodin. J.Drozd přislíbil popohnat
opraváře.

•

Přítomný host D.R. vznesla dotaz jak je to s projektem DČOV. B.Jemelka vysvětlil, že
studie bude podána v rámci připravované výzvy ke schválení a pokud bude schválena
a přijata k dotování budou zahájeny práce na konkrétních projektech.

12) 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 20. 01. 2020 od 16:00 hod.

•

Předsedající poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil 13. zasedání
zastupitelstva obce v 18:15.

Zápis byl vyhotoven dne 10. 12. 2019

Zapsal: Ing. Jan Drozd

……………………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Filip Molčan

……………………………………………

Miloslav Čapek

……………………………………………

Ing. Jan Drozd, starosta obce

……………………………………………

Břetislav Jemelka, místostarosta obce

……………………………………………

