
     

  Obec Doubice 

 
 
 
 
 

 
Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Doubice 

konaného dne 17. 02. 2020 od 16:00 hodin 

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

 
Termín konání:  17. 02. 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 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. 
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 ledna 2020 
5) rekonstrukce alarmu v budově OÚ 
6) dohoda o cenovém jednání – ceny za svoz tříděného odpadu ProEko 2020 



7) odpady - příprava na novou smlouvu od roku 2021 
8) směna pozemků s Lesy ČR, s.p. (vodovod, prameniště) 
9) plán akcí pro obyvatelstvo 2020 (veřejné setkání, zájezdy, ….) 
10) došlá pošta a podání občanů 
  - dopis města Krásná Lípa (bezpečnostní riziko v lesích NP) 
  - ÚZSVM – aukce pozemku p.p.č.384/1 v k.ú. Doubice 
11) různé + diskuze 
  - vodovod Doubice opravy 
  - autobus na Doubický ples 
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 14. zasedání ZO a konstatoval, 
která byla splněna a popsal s jakým výsledkem. 
 
 

 
4) HOSPODAŘENÍ OBCE DO LEDNA 2020: 

• Předsedající seznámil přítomné s hospodařením obce Doubice do 31. 01. 2020 dle 
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu, dále seznámil přítomné se zůstatky finančních 
prostředků na obecních účtech k 31. 01. 2020. Předložena byla kompletní kniha 
přijatých i vydaných faktur. 

• 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 ledna 2020. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 
 
 

5) REKONSTRUKCE ALARMU V BUDOVĚ OÚ: 

• Předsedající seznámil přítomné s provedenou rekonstrukcí alarmu v budově obecního 
úřadu Doubice. Nainstalována byla nová čidla, požární hlásiče, nová ústředna, kterou 
lze obsluhovat pomocí čipů i aplikace v mobilním telefonu. Alarm byl rovněž 
modernizován v prostorách obchodu. Na provedení rekonstrukce se zastupitelé shodli 
hlasováním „per rolam“ prostřednictvím e-mailu dne 03. 02. 2020 s tím, že 
zastupitelstvo obce Doubice schválilo doplněnou cenovou nabídky firmy JAPEX (J. P.) 
na rekonstrukci zabezpečovacího zařízení obce Doubice, včetně požárních hlásičů za 
celkovou a konečnou cenu 43.806, - Kč včetně DPH. Záznam o hlasování je v tištěné 
podobě uložen v archivu zápisů ze zasedání ZO.   
 
 
 

6) DOHODA O CENOVÉM JEDNÁNÍ – CENY ZA SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU PRO-EKO 
2020: 

• Předsedající představil návrh dohody o cenovém jednání, kterou se zvyšuje poplatek 
za jeden svoz pytlů s tříděným odpadem firmou Pro Eko Varnsdorf na cenu 1450 Kč. 



Po diskusi o kvalitě dodávaných prací shora citovanou firmou bylo hlasováno o 
návrhu usnesení. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje dohodu o cenovém jednání, kterou se zvyšuje 
poplatek za jeden svoz pytlů s tříděným odpadem firmou Pro Eko Varnsdorf na cenu 
1450 Kč s tím, že dohoda nabývá účinnosti zpětně od 01. 01. 2020 a pověřuje starostu 
jejím podpisem.  
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 
 
 

7) ODPADY – PŘÍPRAVA NA NOVOU SMLOUVU OD ROKU 2021: 

• Zastupitelé diskutovali o skutečnosti, že v průběhu roku 2020 bude třeba vypsat 
výběrové řízení na poskytovatele služeb v oblasti likvidace komunálního, 
separovaného a dalšího odpadu v obci Doubice a současně i o skutečnosti, že 
likvidace odpadů bude v budoucnosti stále nákladnější a nákladnější. 

• Místostarosta se starostou vyjádřili přesvědčení, že by bylo lepší zasmluvnit likvidaci 
veškerého odpadu s jednou firmou.  

• Zastupitelé se shodli, že do příštího zasedání ZO si připraví náměty na zlepšení 
těchto služeb v obci. Předsedající se zavázal poslat zastupitelům zadávací 
dokumentaci připravovanou v rámci SPRŠ. 

• Dále bylo domluveno, že zadávací dokumentace bude připravena do léta tak, aby 
bylo dodavatele možné vybrat na přelomu 3. a 4. čtvrtletí roku 2020.   

 
 

 
8) SMĚNA POZEMKŮ S LESY ČR, S.P. (VODOVOD, PRAMENIŠTĚ): 

• Předsedající seznámil přítomné se sdělením Lesů ČR, které obci Doubice ve věci 
navrhované směny pozemků sdělily následující: 

„V souladu se změnou lesního zákona 289/1995 Sb. ve znění 314/2019 Sb. 
Vás informujeme o změně režimu v nakládáni s lesy v majetku státu, která 
má dopad na řešení směny pozemků, kterou jsme plánovali realizovat 
s vaší obcí. Lesní zákon nově neumožňuje zcizovat lesy v majetku státu, 
které nesplňují odloučenost podle § 4 lesního zákona. V rámci směny jsme 
plánovali převést obci prameniště na části p.p.č. 367/1 v k.ú. Kyjov u Krásné 
Lípy. Předmětná část pozemku je však součástí rozsáhlého komplexu lesů 
v majetku státu a není možné realizovat její převod ani v rámci směny. 
Jsme si vědomi existence prameniště, které je zdrojem pitné vody pro vaši 
obec. Nechceme naším hospodařením negativně ovlivnit tento zdroj pitné 
vody a tak nabízíme součinnost při zřízení ochrany tohoto vodního zdroje. 
Do doby zřízení ochrany tohoto zdroje s vámi budeme předem konzultovat 
případné nezbytné zásahy v této oblasti. Z výše uvedených důvodů si 
dovolujeme zastavit řešení směny pozemků s vaší obcí.“ 

• Předsedající následně oznámil, že ve věci zajištění ochrany zdroje pitné vody 
(prameniště Vápenka) podnikne patřičné kroky. 

 
 

 
9) PLÁN AKCÍ PRO OBYVATELSTVO 2020 (VEŘEJNÉ SETKÁNÍ, ZÁJEZDY,  ….): 

• Zastupitelé se shodli, že v roce 2020 chtějí uskutečnit následující akce: 
- veřejné setkání zastupitelů s občany a chalupáři (7/2020 a 11/2020) 
- zájezdy na Zahradu Čech (4/2020 a 9/2020) 



- čtení kroniky a prohlížení historických fotek + beseda „jak tu bejvávalo“ 
- úklid černých skládek v okolí obce 
- výsadba nového lesa po kalamitě (podzim 2020) 
- brigáda na hřbitově 
- péče o louky (projekt F. Molčan) 
- přednáška o NP a vlcích 
- přednáška o podstávkových domech (v rámci veřejného setkání)  

 
 

 
10) DOŠLÁ POŠTA A PODÁNÍ OBČANŮ:    

• Předsedající seznámil přítomné s dopisem Města Krásná Lípa ve věci bezpečnostního 
rizika (požáry) spojeného s ponecháváním suché dřevní hmoty v lesích NP. V této věci 
svolala Správa NP jednání, kterého se za obec zúčastní J. Drozd, B. Jemelka a F. 
Molčan. 

 

• Dále předsedající představil žádost o zveřejnění informace o veřejné dražbě pozemku 
p.p.č. 384/1 v k.ú. Doubice. Zastupitelé se v diskusi shodli, že o tento pozemek nemá 
obec Doubice zájem.  

 

• Předsedající seznámil přítomné s žádostí pana P.M. o zařazení pozemku p.p.č. 793 v 
k.ú. Doubice do změny ÚP obce Doubice tak, aby tento pozemek mohl být využit k 
nové výstavbě. Po krátké diskusi bylo navrženo znění usnesení a bylo o něm 
hlasováno.      

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo žádost pana P.M. o zařazení pozemku p.p.č. 
793 v k.ú. Doubice do změny ÚP obce Doubice tak, aby tento pozemek mohl být využit 
k nové výstavbě a rozhodlo o zařazení této žádosti k dalším požadavkům 
připravovaného návrhu změny č.2 Územního plánu obce Doubice. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

• Předsedající seznámil přítomné s žádostí pana L.T.  o umístění reklamní cedule na 
zábradlí mostku u č.p. 193. Zastupitelstvo s umístěním souhlasí za předpokladu, že 
užití veřejného prostranství bude zpoplatněno. 

 
 
 

11) RŮZNÉ + DISKUZE:   
 

• Předsedající seznámil přítomné s provedenou opravou poruchy obecního vodovodu 
dne 29.01 2020. 
 

• Jan Drozd informoval o skutečnosti, že obec objednala autobus na dopravu 
obyvatelstva na Doubický ples na Dymníku. 
 

• paní Jana Fuksová požádala o nákup štítků k označování majetku obce (inventury), 
předsedající nákup přislíbil.  

 

• paní Jana Fuksová informovala o nutnosti přesnější evidence vodoměrů (číslo zařízení 
a č.p.), která bude provedena při nejbližším odečtu vodoměrů v létě 2020.  

 



• paní Jana Fuksová dále požádala o nákup plomb na vodoměry a jejich instalaci tam, 
kde po opravách chybí. Předsedající nákup přislíbil. 
 

• paní Jana Fuksová vznesla dotaz, jak jsou vymáhány dluhy za vodu a odpad od 
dlužníků. Starosta odpověděl jak a kdy naposledy výzvu učinil či neučinil. 

 

• paní Jana Fuksová vyjádřila poděkování panu Jiřímu Černému za opravu 
elektroinstalace v kostele. 

  

• pan Pavel Nečásek se dotázal, zda je hladina vody ve vrtu v pořádku, odpovězeno 
bylo, že zatím ano a nebyl zaznamenán její pokles.  

 

• Pan Pavel Nečásek informoval o výsledovce a výkazu zisku a ztrát za rok 2019 a o 
tom, že na příštím zasedání ZO bude tento dokument vysvětlen. 

 

• Přítomný host paní M.Š. poukázala na nedokonalé odvodnění obecní komunikace nad 
jejím domem. B. Jemelka přislíbil řešení. 
  

• Přítomný host M.P. poukázal na černou stavbu pod Spravedlností (směr Chřibská). 
Předsedající přislíbil jednání se stavebním úřadem ve věci vyhlášeného demoličního 
výměru na tuto stavbu. Dále pan M.P. poukázal na skutečnost, že majitel těchto 
pozemků neoprávněně kácí vzrostlé stromy mimo les tak, aby zabránil vjezdu myslivců 
na své pozemky i přes to, že jsou honebními.  

 

• Pan K. M. požádal o dořešení kauzy restaurování nápisu na náhrobním kameni pana 
Lumpe ve zdi kostela a o zaslání textu brožury o Doubici jeho ženě k provedení 
překladu. 
 
 

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 23. 03. 2020 od 16:00 hod. 
 

• Předsedající poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil 15. zasedání 
zastupitelstva obce v 18:12. 

 
 
 
 
 
 

Zápis byl vyhotoven dne 18. 02. 2020 
 
 
 
Zapsal: Ing. Jan Drozd   …………………………………………… 
 
 
 
 



Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
Jaroslav Navara    …………………………………………… 
 
 
 
Miloslav Čapek    …………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jan Drozd, starosta obce  …………………………………………… 
 
 
 
Břetislav Jemelka, místostarosta obce …………………………………………… 

 


