
     

  Obec Doubice 

 
 
 
 
 

 
Zápis z jednání zastupitelstva obce Doubice prostřednictvím  

elektronické pošty, ukončeného dne 19. 04. 2020 ve 20:00 hodin 

 
Místo konání:  Obec Doubice, místa bydliště zastupitelů 

 
Termín konání:  16.04.2020 od 11:00 hod až 19. 04. 2020 do 20:00 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 pokračující nákazové situaci v celé ČR (COVID – 19, koronavirus) bylo 
podruhé zorganizováno jednání zastupitelů obce Doubice prostřednictvím e-mailu. 
Jednání 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, zastupitelé jej mohou dle uvážení doplnit:  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje následující program jednání zastupitelstva: 
3) kontrola plnění usnesení z minulých zasedání ZO 
4) hospodaření obce do 03/2020 
5) rozpočtová změna č.01/2020 
6) nákupy dezinfekčních prostředků obcí Doubice 
7) smlouva SÚS: věcné břemeno + vstup do tělesa silnice (zkapacitnění vodojemu) 
8) cenová nabídka – oprava povrchu hřiště na baskteball 

  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje program e-mailového jednání 
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: 

• Usnesení č.1  – schválení programu – splněno 25.3.2020 

• Usnesení č.2  – PD na vodovodní přípojky – plní se průběžně, starosta jedná 
s projektantem, osobní schůzka naplánována na 22.04.2020 

• Usnesení č.3  – prodloužení nájemní smlouvy na obchod do 30.09.2022 – zatím 
neplněno, nájemce informován, příprava smluvní dokumentace probíhá 

• Usnesení č.4  – dar Tour de feminin – darovací smlouva podepsána a dar poukázán 
na účet dne 08.04.2020 

• Usnesení č.5  – příspěvek na linku bezpečí – zatím neplněno, příspěvek bude 
poukázán dne 17.04.2020, pokyn účetní vydán 

• Usnesení č.6  – neschválení prodeje pozemku p.p.č.1160 v k.ú. Doubice, splněno 
25.03.2020, žadatelka informována s nabídkou na pronájem, který prozatím odmítla. 

• Usnesení č.7  – bezúročné půjčky 50 tis. Kč – splněno 25.03.2020, první půjčka 
poskytnuta na základě smlouvy odsouhlasené ZO 
 
Vyjádření zastupitelů: 
Drozd  = souhlas bez komentáře 
Jemelka  = souhlas bez komentáře 
Molčan  = souhlasím bez výhrad 
Fuksová  = souhlas bez komentáře 
Navara  =  souhlasím 
Nečásek = souhlas bez komentáře 
Čapek  = souhlasím 
 
 

4) HOSPODAŘENÍ OBCE DO BŘEZNA 2020: 

• Přílohou zápisu je sestava hospodaření obce Doubice do března 2020. Příjmy plněny 
z 24% a výdaje plněny z 30%. Na obecních účtech je aktuálně 6,331 mil.Kč a 3 mil.Kč 
je investováno do likvidních dluhopisů ČSOB.  

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

 
 

5) ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č.01/2020: 

• Starosta předložil návrh na provedení rozpočtové změny č.1/2020, kterou se mění 
rozpočet obce Doubice na rok 2020 o + 257.071, - Kč na straně příjmů i výdajů. Jedná 
se na straně příjmů o poskytnuté dotace VPP, kompenzace daní a příspěvek na státní 
správu, na straně výdajů o přesuny fin. prostředků na potřebné položky – viz návrh a 
zdůvodnění.  
 
Vyjádření zastupitelů: 
Drozd  = souhlas bez komentáře 
Jemelka  = souhlas bez komentáře 
Molčan  = souhlasím bez výhrad 
Fuksová  = souhlas bez komentáře 
Navara  =  souhlasím 



Nečásek = mám doplněk k rozpočtové změně. Jak mě poučili na školení, 
rozpočtovat tvorbu rezervního fondu na rekonstrukci vodovodu nelze. 
Čili by se měla vynulovat položka Nespecifikované rezervy v kapitole 
Pitná voda, takže se sníží výdaje o 200.000,-, což by znamenalo 
úpravu také v příjmech. Zákon o vodovodech a kanalizacích ukládá 
tvorbu rezervního fondu, ale to se projeví jen v účetnictví, nikoli v 
rozpočtu. Tam se evidují jen příjmy a výdaje, které proběhnou na 
účtech nebo v hotovosti v pokladně. Rezervní fond se již třetí rok tvoří 
v účetnictví a zcela správně. Je to vidět z rozvahy a ukázat to může 
paní účetní na řádku C.II.6. Ostatní fondy. K 31.12.2019 tam je 
349.660,.37  (200.000 z roku 2018 a z loňska 149.660,37, protože se 
utratilo přes 50 tisíc na opravu). Letos tam přibude pouze účetním 
zápisem dalších 200 tisíc, aniž se to projeví v rozpočtu. A navrhuji 
hned rozpočtovou změnu: řádek 2310 5901 Nespecifikované rezervy 
mínus 200.000,- a navýšit na opravu hřiště na basket: řádek 3421 
5169 Nákup ostatních služeb plus 100.000,- a zbývá na další výdaje 
ještě 100.000,-  nebo lze ponížit předpokládané daňové příjmy o 
100.000,- (stejně se budou muset asi krátit v průběhu roku, tak ať 
máme rezervu). 

Čapek  = souhlasím  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje rozpočtovou změnu č.1/2020 dle předloženého 
návrhu jak na straně příjmů, tak i na straně výdajů a současně souhlasí se 
zapracováním návrhu Pavla Nečáska do této změny č.01/2020. 
 
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. 
 
 
 

6) NÁKUPY DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ: 

• Obec Doubice získala dotaci od Nadace ČEZ ve výši 50.tis.Kč a smí je použít na 
nákup dezinfekčních prostředků pro obyvatele obce v souvislosti s onemocněním 
COVID 19. Starosta zastupitele požádal o schválení možnosti objednávat tyto 
prostředky až do výše přidělené dotace (+ 10%) a to i v případě, že hodnota jedné 
objednávky přesáhne částku 20.000,- Kč bez DPH.   

 
Vyjádření zastupitelů: 
Drozd  = žadatel a předkladatel návrhu. 
Jemelka  = souhlas 
Molčan  = souhlasím bez výhrad 
Fuksová  = souhlas bez komentáře 
Navara  =  souhlasím 
Nečásek  = souhlas bez komentáře 
Čapek  = souhlasím 

 
 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice souhlasí s tím, aby starosta obce objednával dezinfekční 
prostředky pro obyvatele obce Doubice maximálně do výše 55 tis. Kč bez DPH, a to i v 
případě, že hodnota jedné objednávky přesáhne částku 20.000,- Kč bez DPH.   

 
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. 

 
 
 

7) SMLOUVY SÚS – VĚCNÉ BŘEMENO A VSTUP DO KOMUNIKACE: 

• Obec Doubice v rámci přípravy projektové dokumentace na zkapacitnění vodojemu 
Vápenka a rekonstrukci zásobovacího řádu požádala o stanovisko Správu a údržbu 
silnic Ústeckého kraje, p.o. o vyjádření, které bylo souhlasné, v důsledku toho však 
SÚS navrhuje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o případném zřízení věcného 
břemene a dále smlouvu o podmínkách vstupu do komunikace a to pro případ, že se 
skutečná realizace díla po následném geodetickém zaměření dotkne pozemku 
v majetku SÚS ÚK. Návrh znění smluv je v elektronické podobě podkladem k jednání 
ZO. 

 
Vyjádření zastupitelů: 
Drozd  = souhlasím s uzavřením obou smluv 
Jemelka  = souhlasím s uzavřením obou smluv 
Molčan  = souhlasím bez výhrad 
Fuksová  = souhlasím s uzavřením obou smluv 
Navara  =  souhlasím 
Nečásek = souhlasím s uzavřením obou smluv 
Čapek  = souhlasím 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice souhlasí s předloženými návrhy smluv VI/1028/2020/DC a 
X/1028/2020/DC, a pověřuje starostu obce jejich podpisem.  
 
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. 

 
 

8) CENOVÁ NABÍDKA – OPRAVA POVRCHU HŘIŠTĚ NA BASKTEBALL: 

• Místostarosta Břetislav Jemelka zajistil a zastupitelům ke schválení předkládá cenovou 
nabídku na provedení opravy povrchu basketbalového hřiště. Povrch hřiště je nutné 



opravit tak, aby plocha byla zpevněná a vhodná pro hru. Cenová nabídka 
v elektronické podobě je podkladem pro jednání. 
 
Vyjádření zastupitelů: 
Drozd  = souhlasím s předloženou cenovou nabídkou 
Jemelka  = souhlasím s předloženou cenovou nabídkou 
Molčan  = souhlasím bez výhrad 
Fuksová  = souhlasím s předloženou cenovou nabídkou 
Navara  =  souhlasím 
Nečásek  = souhlasím s předloženou cenovou nabídkou 
Čapek  = souhlasím 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice souhlasí s předloženou cenovou nabídkou firmy 
SKANSKA, a.s. a pověřuje místostarostu obce Doubice vystavením objednávky na 
provedení opravy za uvedenou cenu 75.002,40 Kč bez DPH.  
 
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. 5 bylo schváleno. 
 

 
 

Zápis ve finální verzi byl vyhotoven dne  20. 04. 2020 
 
 
 
Zapsal a ověřil: Ing. Jan Drozd  24.04.2020……………………………… 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Jaroslav Navara    24.04.2020……………………………… 
 
Miloslav Čapek    24.04.2020……………………………… 
 
Filip Molčan     24.04.2020.…………………………….. 
 
Jana Fuksová     24.04.2020……………………………… 
 
Břetislav Jemelka    24.04.2020……………………………… 
 
Ing. Pavel Nečásek    24.04.2020..…………………………….. 

 


