Obec Doubice

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Doubice
konaného dne 20. 01. 2020 od 16:00 hodin
Místo konání:

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

Termín konání:

20. 01. 2020 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 paní
Janu Fuksovou a pana 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 pana 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.
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 program zasedání zastupitelstva:
3) kontrola plnění usnesení z minulých zasedání ZO
4) hospodaření obce do prosince 2019
5) rozpočtová změna provedená před koncem roku starostou
6) dodatek ke smlouvě na provádění oprav obecního vodovodu
7) cenová nabídka Metrolux – dotace VO, výběrová řízení apod.
8) překlad staré německé kroniky (paní W.)
9) smlouva o zřízení věcného břemene (GEZ)

10) došlá pošta a podání občanů
- poděkování Linka Bezpečí
- nabídka koncertu ST
- zdražení služeb ostrahy objektu 10% (JAPEX)
11) různé + diskuze
- vodovod Doubice opravy, spotřeba vody 2019
- vyúčtování dotace na sport TC ML Doubice
- informace o úrocích 2019 (TV, SÚ, dluhopisy)
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 ze 13. zasedání ZO a konstatoval,
která byla splněna a popsal s jakým výsledkem.
4) HOSPODAŘENÍ OBCE DO PROSINCE 2019:
• Předsedající seznámil přítomné s hospodařením obce Doubice do 31. 12. 2019 dle
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu, dále seznámil přítomné se zůstatky finančních
prostředků na obecních účtech k 31. 12. 2019. Předložena byla kompletní kniha
přijatých i vydaných faktur. Zastupitel Pavel Nečásek opakovaně 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. Starosta oznámil, že ve smyslu shora
uvedeného inicioval osobní konzultaci s účetní poradkyní obecního úřadu, která
proběhne ve středu 22.01.2020 od 14:00 na obecním úřadě v Doubici. Dále dodal, že v
programu 14. zasedání bude rovněž stručné vyhodnocení efektu uložení obecních
finančních prostředků na jiné než běžné účty u bankovních ústavů.
• 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 prosince 2019.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
5) ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č.05/2019 PROVEDENÁ PŘED KONCEM ROKU
STAROSTOU:
• Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovou změnou č.05/2019, kterou ve spolupráci
s účetní obce Doubice provedl k 31.12.2019. Po krátké diskuzi a seznámení se s
provedenou rozpočtovou změnou bylo hlasováno o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí informaci o rozpočtové změně č.5/2019
provedené starostou obce k 31.12.2019 a to na straně příjmů o 64.845,00 Kč a na
straně výdajů o - 130.735,00 Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

6) DODATEK KE SMLOUVĚ NA PROVÁDĚNÍ OPRAV OBECNÍHO VODOVODU:
• Předsedající představil návrh dodatku č. 2 k rámcové smlouvě o dílo s firmou Horák
stavební a obchodní společnost s.r.o. č.100/2017 na provádění oprav obecního
vodovodu, kterou je doba plnění předmětu díla prodloužena do 31.12.2020 a jiná
ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek měli zastupitelé k dispozici před
vlastním zasedáním ZO. Po diskuzi o spolehlivosti a dobré kvalitě dodávaných prací
shora citovanou firmou bylo hlasováno o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje dodatek č.2 k rámcové smlouvě č.100/2017
uzavřené s firmou \Horák stavební a obchodní společnost s r.o. na provádění oprav
obecního vodovodu a pověřuje starostu jeho podpisem.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
7) CENOVÁ NABÍDKA METROLUX – DOTACE VO, VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ APOD.:
• Předsedající seznámil přítomné s cenovou nabídkou firmy Metrolux s.r.o. na
technickou podporu a administraci procesů spojených s případně přidělenou dotací
na veřejné osvětlení. V cenové nabídce je konkrétně obsaženo:
- zpracování technických podmínek zadávací dokumentace výběrového řízení
- zajištění odborné spolupráce při zadávacím řízení (odborník v hodnotící komisi)
- zajištění technického dozoru investora při realizaci
- realizace certifikovaného měření osvětlenosti (soulad s ČSN EN 13 201)
- podpora při zpracování ZVA
• Zastupitelé v obecné rovině cenovou nabídku přijali a to co do obsahu i ceny díla,
avšak z diskuze vyplynul požadavek na doplnění nabídky o závazek firmy ke krytí
odpovědnosti za případné chybné dodání nabízeného díla či služeb a doložení
pojistky odpovědnosti.
• Zastupiteli bylo následně hlasováno o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo cenovou nabídku firmy Metrolux s.r.o. na
technickou podporu a administraci procesů spojených s případně přidělenou dotací
na Etapu rekonstrukce veřejného osvětlení, s cenovou nabídkou předběžně souhlasí
a pověřuje starostu obce dalším jednáním s firmou Metrolux s.r.o. o krytí
odpovědnosti firmy za případně chybně plněné dílo.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
8) PŘEKLAD STARÉ NĚMECKÉ KRONIKY (PANÍ W.):
• Předsedající představil přítomným kompletní překlad staré německé kroniky obce
Doubice. Seznámil je i s průběhem spolupráce paní J.W. na tomto velmi obtížném
překladu. Stará kronika má celkem 118 stran psaných v tehdejším dialektu a o její
překlad se v minulosti neúspěšně pokoušelo několik překladatelů, přičemž se vyjádřili
tak, že pokud by dokázali překlad dokončit, tak by hodnota takto obtížné práce na
překladu dalece přesahovala částku 100.000,- Kč. Dále předsedající seznámil
přítomné se skutečností, že před koncem roku 2019 proběhlo první veřejné čtení této
kroniky, kterému byla paní J.W. přítomna a bylo jí za její spolupráci veřejně
poděkováno. Paní J.W. odmítla jakoukoliv odměnu za svou pomoc. Předsedající však
navrhl dát paní J.W. finanční dar ve výši 25.000,- Kč.
•

Následně bylo hlasováno o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 25.000,- Kč
paní J.W., který bude vyplacen v hotovosti z pokladny obce Doubice.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno
9) SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE (GEZ):
• Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IP-12-4009345/VB001 na p.p.č. 1422/1 v k.ú. Doubice (elektropřípojka k
novému rodinnému domu) a s cenou za toto věcné břemeno ve výši 10.000,- Kč.
Zastupitelé měli smlouvy k dispozici před zasedání ZO a měli možnost se s ní
kompletně seznámit. Zastupitelstvo následně hlasovalo o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IP-12-4009345/VB001 na p.p.č. 1422/1 v k.ú. Doubice a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

10) DOŠLÁ POŠTA A PODÁNÍ OBČANŮ:
• Předsedající seznámil přítomné s poděkováním Linky bezpečí z.s. za podporu v roce
2019 a konstatoval, že obec Doubice bohužel žádnou podporu neposkytla a tedy
poděkování je nezasloužené. Předsedající přislíbil kontaktování tohoto spolku a
uvedení věci na pravou míru.
•

Dále předsedající představil žádost o spolupráci při pořádání koncertu Szidi Tobias a
její kapely v obci Doubice a rovněž s cenou za tento koncert, která byla manažerem
skupiny vyčíslena na 2500 €. Z diskuze vyplynulo, že taková cena je mimo finanční
možnosti obce Doubice a předsedající přislíbil manažera o této skutečnosti informovat.

•

Předsedající seznámil přítomné s návrhem dodatku č.1 ke smlouvě s firmou JAPEX o
ostraze objektu obecního úřadu č. 3/008, kterým byla cena sjednaná v roce 2015
navýšena o 10% na celkovou měsíční částku 638 Kč vč.DPH. Následně bylo
hlasováno o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě č.3/008 s firmou JAPEX
o ostraze objektu obecního úřadu obce Doubice a pověřuje starostu obce jeho
podpisem.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno

•

Předsedající seznámil přítomné s cenovou nabídkou firmy JAPEX na celkovou
rekonstrukci a modernizaci zabezpečovacího zařízení objektu obecního úřadu obce
Doubice a z následné diskuze vyplynulo, že zastupitelstvo je ochotno nabídku přijmout
a rekonstrukci objednat, avšak požaduje ještě doplnění nabídky o požární hlásiče a
připojení systému na mobilní aplikace. Předsedající se zavázal zajistit doplnění cenové
nabídky ve smyslu požadavků zastupitelstva.

•

Dále předsedající seznámil přítomné s pozvánkou Mons. J.B., biskupa Litoměřického
na tradiční přátelské setkání v biskupské rezidenci v Litoměřicích dne 09.06.2020. Z

diskuze vyplynulo, že na toto setkání pojedou manželé Fuksovi a pan Pavel Nečásek a
předsedající zajistí potvrzení účasti a poděkování za pozvání panu biskupovi.
•

Předsedající seznámil přítomné s upozorněním Krajského úřadu Ústeckého kraje na
nutnost přepracování a předložení nového řádu veřejného pohřebiště dle novely
zákona a to do 31.08.2020. Místostarosta Jemelka přislíbil, že tento řád zpracuje.

•

Předsedající seznámil přítomné s upraveným návrhem dohody o bezesmluvním
užívání pozemku p.p.č. 432 v k.ú. Kyjov u Krásné Lípy, kterou navrhuje obci Doubice
státní podnik Lesy České republiky za úplatu 4.367,- Kč za roky 2018 a 2019, kdy obec
provozovala vodovod, který je na tomto pozemku uložen (vodojem a zásobovací řád).
Po krátké diskuzi bylo hlasováno o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje dohodu s Lesy ČR, s.p. o
bezesmluvním užívání pozemku p.p.č.432 v k.ú. Kyjov u Krásné Lípy,
na kterém je uložen vodojem a zásobovací řád vodovodu obce Doubice
a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno

•

Předsedající informoval přítomné o zahájeném vodoprávním (stavebním) řízení ke
stavbě vodního díla „Zkapacitnění vodojemu Vápenka a rekonstrukce přívodního řádu“,
jehož výsledkem by mělo být stavební povolení, se kterým pak bude možné ucházet se
o dotaci na realizaci díla.

•

Předsedající informoval přítomné, že dne 28.04.2020 proběhne dokončení
přezkoumání hospodaření obce Doubice za rok 2019 (audit Ústeckého kraje).

•

Dále byla představena žádost Spolku Lunghta o připojení se k akci „Vlajka pro Tibet“.
Zastupitelé se shodli, že se k této akci obec Doubice připojí a vlajku dne 10.03.2020
vyvěsí. Předsedající se zavázal spolek o tomto rozhodnutí informovat.

11) RŮZNÉ + DISKUZE:
•

Předsedající seznámil přítomné s celkovou spotřebou vody z obou vodojemů obce
Doubice a dále také s provedenými opravami poruch obecního vodovodu, které byly
díky ochotě realizační firmy byly provedeny v průběhu vánočních svátků (23.12.2019 a
31.12.2019) a nebyla tak ohrožena dodávka pitné vody obyvatelstvu. Další oprava
poruchy byla provedena dne 18.01.2020.

•

Jan Drozd informoval o skutečnosti, že ze strany Tenisového klubu Mozkové Lázně
Doubice bylo obci předloženo řádné vyúčtování poskytnuté dotace na sport.

•

Předsedající informoval přítomné, že finanční prostředky obce Doubice uložené do
různých bankovních produktů vynesli za 6 měsíců úroky v níže uvedené výši:
Likvidní dluhopisy = 21.773,33 Kč
Termínovaný vklad = 19.217,76 Kč
Spořící účet
= 11.035,15 Kč

•

F.Molčan nabídl, že prověří možnost provozu webové kamery obce bez nutnosti
pořizovat a platit speciální IP adresu.

•

Přítomný host paní M. Š. poukázala na nepořádek v horní autobusové zastávce (u
hájovny) a požádala o provedení úklidu. B. Jemelka přislíbil úklid zajistit. Dále vyjádřila
svůj požadavek, aby byl při rekonstrukci vodovodu uložen vodovodní řád do větší
hloubky tak, aby netrpěl přejezdy těžkých vozidel. Předsedající odpověděl, že je s
projektantem domluven na budování betonových chrániček v místech kde se přes řad
bude jezdit.

•

Přítomný host M.F. poukázal na zvyšující se četnost škod prasaty v intravilánu obce
(rozryté zahrady). Předsedající přislíbil oslovit okolní myslivecká sdružení a požádat je
o zvýšený a intenzivnější odstřel černé zvěře v okolí obce Doubice tak, aby škody byly
minimalizovány a rovněž pro zajištění většího bezpečí obyvatelstva.

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 17. 02. 2020 od 16:00 hod.

•

Předsedající poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil 14. zasedání
zastupitelstva obce v 18:21.

Zápis byl vyhotoven dne 21. 01. 2020

Zapsal: Ing. Jan Drozd

……………………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Jana Fuksová

……………………………………………

Ing. Pavel Nečásek

……………………………………………

Ing. Jan Drozd, starosta obce

……………………………………………

Břetislav Jemelka, místostarosta obce

……………………………………………

