
Obec Doubice

Zápis z jednání zastupitelstva obce Doubice prostřednictvím 
elektronické pošty, ukončeného dne 23. 03. 2020 v 18:00 hodin

Místo konání: Obec Doubice, místa bydliště zastupitelů

Termín konání: 21.03.2020 od 23:30 hod až 23. 03. 2020 do 18:00 hod

Zúčastni-vší se zastupitelé: Ing. Jan Drozd, Břetislav Jemelka, Filip Molčan, Jana Fuksová,
Jaroslav Navara, Ing. Pavel Nečásek, Miloslav Čapek (7 členů ZO = 100%)

1) ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA:
 vzhledem k nákazové situaci v celé ČR (COVID – 19, koronavirus) bylo po domluvě se

všemi  zastupiteli  obce  Doubice  upuštěno  od  plánovaného  řádného  zasedání  ZO
Doubice  dne  23.03.2020.  Jednání  zastupitelstva  obce  Doubice  prostřednictvím
elektronické pošty (dále jen  „jednání  ZO“) bude uskutečněno tak,  že starosta obce
rozešle všem zastupitelům e-mailem prvotní zápis z jednání ZO se svým komentářem
a jednotliví  zastupitelé  doplní  svůj  komentář  do zápisu,  případně budou hlasovat  o
navrženém usnesení a doplněný zápis zašlou zpět starostovi. Po ukončení jednání ZO
bude starostou zápis zkompletován o vyjádření a projevy vůle všech zastupitelů a bude
všem zastupitelům zaslán k ověření.

2) NÁVRH A SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ ZO:
 starosta sestavil následující program jednání: 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje následující program jednání zastupitelstva:
3) kontrola plnění usnesení z minulých zasedání ZO
4) hospodaření obce 
5) nákazová situace – informace z obce
6) ÚZSVM aukce pozemku 384/1 v k.ú. Doubice
7) vodovodní přípojky k doubickému vodovodu
8) žádost o prodloužení nájmu obchodu do roku 2022
9) žádost o příspěvek na Tour de Feminin
10) žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
11) žádost o odkup pozemku p.p.č.1160 v k.ú. Doubice
12) bezúročné půjčky obce občanům v nouzi v důsledku opatření ve stavu nouze
13) různé

- vlajka pro Tibet
- objednávka rozborů pitné vody
- instalace boileru do obchodu
- zrušení jarního zájezdu na Zahradu Čech



Drozd = pro
Jemelka = pro
Molčan = pro
Fuksová = pro
Navara = pro
Nečásek = pro
Čapek = pro
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

3) KONTROLA USNESENÍ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE:
 Starosta při rozeslání zápisu z jednání ZO připojí k zápisu přehled plnění usnesení ze

13., 14., a 15. ZO (tabulky) = příloha č.1.

Vyjádření zastupitelů:
Drozd = souhlas bez komentáře
Jemelka = souhlas bez komentáře
Molčan = souhlas
Fuksová = souhlasím bez komentáře
Navara = souhlas bez komentáře
Nečásek = souhlas bez komentáře
Čapek = souhlas

4) HOSPODAŘENÍ OBCE DO ÚNORA 2020:
 Starosta při rozeslání zápisu z jednání ZO připojí k zápisu výkaz FIN za měsíc únor

2020 = příloha č.2.

Vyjádření zastupitelů:
Drozd = souhlas bez komentáře
Jemelka = souhlas bez komentáře
Molčan = souhlas
Fuksová = souhlasím bez komentáře
Navara = souhlasím bez komentáře
Nečásek = souhlas bez komentáře
Čapek = souhlas



5) NÁKAZOVÁ SITUACE – INFORMACE Z OBCE:
 starosta  v  době  vyhlášeného  stavu  nouze  informuje  obyvatelstvo  obce  Doubice

prostřednictvím newsletterů rozesílaných do mailových schránek obyvatel a současně
všechna tato sdělení zveřejňuje na webu obce:

http://oudoubice.cz/index.php/2020/03/21/aktualni-informace-obce-doubice-
k-nakazove-situaci/ . 

 Všechna  opatření  a  usnesení  vlády  ČR k  nákazové  situace  jsou  zveřejňována  na
elektronické úřední desce obce.

 Starosta  nebo  místostarosta  se  pravidelně  zúčastňují  zasedání  krizového  štábu  v
Rumburku

 Doubice dostala 10 ks jednorázových ústenek od Krajského úřadu a v současné době
lze konstatovat, že společně se šitými bavlněnými rouškami od doubických dobrovolnic
jsou obyvatelé obce (místní i chalupáři) vybaveni alespoň jednou rouškou na osobu.

Vyjádření zastupitelů:
Drozd = bez komentáře
Jemelka = bez konentáře
Molčan = bez komentáře
Fuksová = bez komentáře
Navara = dobrá informovanost, bez komentáře
Nečásek = bez komentáře
Čapek = v pořádku

6) ÚZSVM AUKCE POZEMKU 384/1 V K.Ú. DOUBICE:
 ÚZSVM vyhlásil podruhé aukci na pozemek p.p.č.384/1 v k.ú. Doubice. Vyvolávací

cena  činí  13.300,-  Kč.  Oznámení  je  na  úřední  desce  (webu)  obce  Doubice:
http://oudoubice.cz/index.php/2020/03/16/oznameni-o-vyberovem-rizeni-s-aukci/ 

Vyjádření zastupitelů:
Drozd = tak jako při první aukci na stejný pozemek navrhuji, aby 

obec tento pozemek nekupovala.
Jemelka = bez komentáře
Molčan = bez komentáře
Fuksová = bez komentáře
Navara = bez komentáře
Nečásek = bez komentáře
Čapek = bez komentáře

7) VODOVODNÍ PŘÍPOJKY K DOUBICKÉMU VODOVODU:
 Obec Doubice byla  důrazně upozorněna správcem sítí, že jakékoliv zemní práce v

souvislosti  se  zřizováním  vodovodní  přípojky  musí  být  povoleny  tzv.  územním
souhlasem, ke kterému je třeba projektová dokumentace. (v minulosti v Doubici došlo
při takovýchto nepovolených zemních pracích několikrát k přerušení optických kabelů
či jiných podzemních vedení a rozhodně to tedy nelze brát na lehkou váhu - pokuty,
problémy apod.).  Starosta navrhuje,  aby obec Doubice v případě jednoho či  více
zájemců  byla objednatelem  takové  projektové  dokumentace  a  žadatelem  o
vydání územního souhlasu (tzn,. vyřídila by vše hromadně najednou za žadatele) a
následně by pak náklady na PD byly rozděleny mezi jednotlivé zájemce).

http://oudoubice.cz/index.php/2020/03/16/oznameni-o-vyberovem-rizeni-s-aukci/
http://oudoubice.cz/index.php/2020/03/21/aktualni-informace-obce-doubice-k-nakazove-situaci/
http://oudoubice.cz/index.php/2020/03/21/aktualni-informace-obce-doubice-k-nakazove-situaci/


Vyjádření zastupitelů:
Drozd = jako navrhovatel bez dalšího komentáře souhlasím
Jemelka = souhlasím
Molčan = souhlas
Fuksová = souhlasím
Navara = souhlasím
Nečásek = bez komentáře
Čapek = souhlasím

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Doubice  souhlasí  s  návrhem,  aby  obec  Doubice  v  případě  
jednoho či více zájemců o zřízení vodovodní přípojky byla objednatelem projektové 
dokumentace a žadatelem o vydání územního souhlasu s tím, že by vyřídila vše  
hromadně najednou za žadatele a následně by pak náklady na PD byly rozděleny  
mezi jednotlivé zájemce. 

Drozd = pro
Jemelka = pro
Molčan = pro
Fuksová = pro
Navara = pro
Nečásek = pro
Čapek = pro 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

8) ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ NÁJMU OBCHODU DO ROKU 2022:
 současná nájemnice doubického obchodu paní Slaná požádala o prodloužení nájmu

do září roku 2020 – viz přiložená žádost jako podklad k jednání.

Vyjádření zastupitelů:
Drozd = souhlasím s prodloužením nájmu
Jemelka = souhlasím
Molčan = souhlas
Fuksová = souhlasím
Navara = prodloužit
Nečásek = souhlasím s prodloužením nájmu
Čapek = souhlasím

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem 
nebytových  prostor  pod  obecním  úřadem  (tzn.  doubického  obchodu)  za  
nezměněných podmínek do 30.09.2022. 

Drozd = pro
Jemelka = pro
Molčan = pro
Fuksová = pro
Navara = pro
Nečásek = pro
Čapek = pro 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.



9) ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA TOUR DE FEMININ:
 pan Mgr. Jan Novota, nový ředitel závodu Tour de Feminin žádá o dar ve výši 5.000 Kč

na zajištění závodu v roce 2020 - viz přiložená žádost jako podklad k jednání:

Vyjádření zastupitelů:
Drozd = souhlasím s poskytnutím daru
Jemelka = souhlasím
Molčan = pokud se uskuteční?
Fuksová = souhlasím
Navara = souhlasím  pokud  se  uskuteční  při  současné  

situaci
Nečásek = souhlasím s poskytnutím daru
Čapek = souhlasím

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Doubice  souhlasí  s  poskytnutím  daru  ve  výši  5.000,-  Kč  a  
pověřuje starostu přípravou a podpisem darovací smlouvy. 

Drozd = pro
Jemelka = pro
Molčan = pro
Fuksová = pro
Navara = pro
Nečásek = pro
Čapek = pro 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

10) ŽÁDOST O PODPORU PROVOZU LINKY BEZPEČÍ, Z.S.:   
 zapsaný spolek  Linka bezpečí  žádá o příspěvek na provoz ve výši  2.000 Kč -  viz

přiložená žádost jako podklad k jednání:

Vyjádření zastupitelů:
Drozd = souhlasím s poskytnutím příspěvku ve výši 

2.000,- Kč
Jemelka = souhlasím
Molčan = souhlasím
Fuksová = souhlasím
Navara = souhlasím, leč většinou jsme tyto věci 

nepodporovali? 
Nečásek = souhlasím s poskytnutím příspěvku
Čapek = souhlasím

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 2.000,- Kč a 
pověřuje starostu vydáním pokynu k zaslání 2.000,- Kč na účet Linky bezpečí z.s.. 

Drozd = pro
Jemelka = pro
Molčan = pro
Fuksová = pro
Navara = zdržuji se
Nečásek = pro
Čapek = pro 



Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 1
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

11) ŽÁDOST O ODKUP POZEMKU P.P.Č.1160 V K.Ú. DOUBICE
 paní  Antošová  žádá  o  koupi  obecního  pozemku  p.p.č.1160  v  k.ú.  Doubice  -  viz

přiložená žádost jako podklad k jednání:

Vyjádření zastupitelů:
Drozd = nesouhlasím  s prodejem,  manipulační  prostor  

vodního toku
Jemelka = prodej nikoliv lze uvažovat o pronájmu
Molčan = bez komentáře
Fuksová = bez komentáře
Navara = bez komentáře
Nečásek = nesouhlasím s prodejem a navrhuji dlouhodobý  

pronájem tak, aby o pozemek bylo pečováno
Čapek = bez komentáře

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Doubice  projednalo  žádost  paní  Antošové  a  nesouhlasí  s  
prodejem pozemku p.p.č.1160 v k.ú. Doubice. 

Drozd = pro
Jemelka = pro
Molčan = pro
Fuksová = pro
Navara = pro
Nečásek = pro
Čapek = pro 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.6 bylo schváleno

12)  BEZÚROČNÉ PŮJČKY OBCE OBČANŮM V NOUZI V DŮSLEDKU OPATŘENÍ VE
STAVU NOUZE
 starosta navrhuje, aby se zastupitelé předběžně dohodli,  že obec Doubice poskytne

bezúročné půjčky těm občanům, kteří se kvůli různým omezením z důvodu pandemie
koronaviru ocitnou ve finanční tísni.  Žádosti  o půjčku bude přijímat obec v písemné
podobě a o nároku bude rozhodovat zastupitelstvo. Výši bezúročných půjček a termíny
splátek sjedná obec Doubice se schválenými žadateli individuálně, výše půjčky může
být však maximálně 50.000,- Kč na žadatele. 

Vyjádření zastupitelů:
Drozd = jako navrhovatel souhlasím bez dalšího 

komentáře
Jemelka = souhlasím
Molčan = souhlasím
Fuksová = souhlasím
Navara = proč ne
Nečásek = souhlasím bez dalšího komentáře
Čapek = v pořádku



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Doubice  souhlasí  s  tím,  že  obec  Doubice  bude  poskytovat  
bezúročné půjčky svým občanům ve výši maximálně 50.000,- Kč na žadatele, a to t
ěm občanům, kteří se kvůli různým omezením z důvodu pandemie koronaviru ocitnou
ve finanční tísni a pověřuje starostu přípravou příslušné smluvní dokumentace.

Drozd = pro
Jemelka = pro
Molčan = pro
Fuksová = pro
Navara = pro
Nečásek = pro
Čapek = pro
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.7 bylo schváleno

13) RŮZNÉ + ZÁVĚR:  

 Obec Doubice dne 10.3.2020 vyvěsila  na budově obecního úřadu Tibetskou vlajku,
čímž se připojila ke kampani Vlajka pro Tibet.

 Starosta  oznamuje,  že  objednal  provedení  rozborů  pitné  vody  dle  zastupitelstvem
schválené cenové nabídky Severočeské servisní, a.s. (SČVaK). 

 Do obchodu byl na náklady obce Doubice instalován nový ohřívač vody. 
 Jarní  zájezd  na  Zahradu  Čech  je  z  důvodu  stavu  nouze  v  důsledku  pandemie

koronaviru zrušen.
 Zastupitelé obce Doubice se dohodli, že termín příštího zasedání zastupitelstva obce

bude stanoven hned jak to situace dovolí

Zápis byl vyhotoven dne 21. 03. 2020

Zapsal a ověřil: Ing. Jan Drozd 24.03.2020………………………………

Ověřovatelé zápisu (25.3.2020):

Jaroslav Navara ………………………………

Miloslav Čapek ………………………………

Filip Molčan .……………………………..

Jana Fuksová ………………………………

Břetislav Jemelka ………………………………

Ing. Pavel Nečásek ..……………………………..


