
     

  Obec Doubice 

 
 
 
 
 

 
Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Doubice 

konaného dne 18. 05. 2020 od 16:00 hodin 

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

 
Termín konání:  18. 05. 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 Filipa Molčana. 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 Filipa Molčana. 
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) projednání a schválení všech jednání a usnesení přijatých prostřednictvím mejlu 
4) kontrola plnění usnesení 
5) koronavirus; půjčky obyvatelům; dotace ČEZ + čerpání 
6) hospodaření obce Doubice do 30.04.2020 + očekávaný propad RUD 
7) závěrečný účet obce Doubice 



8) dotace na VO a infrastrukturu + registrace v NEN 
9) dotace rybník 
10) PD, stavební povolení vodojem a zásobovací řád (pronájem pozemku VDJ) 
11) prodej likvidních dluhopisů, zrušení spořících účtů (návrh) 
12) kronika za rok 2019 
13) došlá pošta a podání občanů 
  - žádost o pronájem pozemku 1270/5 
  - potvrzení MAS Český sever 
14) různé + diskuze 
  - kontrola dotace z úřadu práce 
  - kniha Česko z nebe 
  - KEO-W, přechod na on-line program účetnictví KEO4 
15) usnesení a závěr  
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 
 

3) PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ VŠECH JEDNÁNÍ A USNESENÍ PŘIJATÝCH 
PROSTŘEDNICTVÍM MEJLU 

•   Předsedající přečetl přítomným všechna usnesení přijatá prostřednictvím mejlového 
jednání v březnu a dubnu 2020. 

• Zastupitelstvo obce následně hlasovalo o návrhu usnesení 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo všechna usnesení přijatá prostřednictvím 
mejlových jednání a potvrzuje jejich platnost hlasováním na řádném 16. zasedání 
zastupitelstva. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 
 

4) KONTROLA USNESENÍ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE: 

• Předsedající přečetl přítomným všechna usnesení ze 14. a 15. zasedání ZO a 
konstatoval, která byla splněna a popsal s jakým výsledkem. 
 
 

5) KORONAVIRUS; PŮJČKY OBYVATELŮM; DOTACE ČEZ + ČERPÁNÍ: 

• Předsedající stručně shrnul sled událostí v průběhu stavu nouze (koronavirus). 

• Dále konstatoval, že dosud byly poskytnuty dvě bezúročné půjčky obyvatelům obce, 
kteří se ocitli ve finanční tísni. V prvním případě bylo poskytnuto 50 tis.Kč, ve druhém 
případě 10 tis.Kč. Proběhla i krátká diskuze na téma vymahatelnosti půjček, avšak s 
konstatováním, že tyto půjčky neohrozí finanční zajištěnost obce. 

• Předsedající seznámil přítomné se smlouvou o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 
50.000,- od Nadace ČEZ na nákup desinfekčních prostředků, ze kterého bylo dosud 
využito 48.215,- Kč.  
 

 
6) HOSPODAŘENÍ OBCE DO DUBNA 2020 + OČEKÁVANÝ PROPAD RUD: 

• Předsedající seznámil přítomné s hospodařením obce Doubice do 30. 04. 2020 dle 
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu, dále seznámil přítomné se zůstatky finančních 
prostředků na obecních účtech k 30. 04. 2020. Předložena byla kompletní kniha 
přijatých i vydaných faktur. 

• Předsedající představil přítomným i výstup z webové kalkulačky očekávaného propadu 
rozpočtového určení daní do pokladny obce Doubice, podle které lze v průběhu roku 



2020 očekávat pokles RUD o 20% což představuje cca 500 tis.Kč. Dále konstatoval, že 
roozpočet obec Doubice nebyl v této části sestavován v maximálních očekáváních 
nýbrž v nižších částkách, a tak propad RUD bude pro obec reálně znamenat propad o 
cca 200 tis.Kč. 

• Zastupitelstvo obce následně hlasovalo o vzetí na vědomí informace o hospodaření 
obce Doubice a očekávaném propadu RUD. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí informaci o hospodaření obce Doubice 
do dubna 2020 a očekávaném propadu RUD. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 
 
 

7) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOUBICE: 

• Předsedající seznámil přítomné se závěrečným účtem obce Doubice za rok 2019, který 
byl řádně zveřejněn na úřední desce obce Doubice po dobu 15 dní. Následně 
informoval o tom, že v rámci tohoto bodu programu je nutné přijmout několik usnesení 
týkající se této záležitosti  

• Zastupitelstvo hlasovalo o návrzích usnesení.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje celoroční hospodaření obce Doubice 
a závěrečný účet obce Doubice za rok 2019, včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce Doubice za rok 2019 bez výhrad.  
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice bez výhrad schvaluje dle § 4 odst. 8, písmene 
w) zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a dle § 84, odst. 2, 
písmene b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění účetní 
závěrku obce Doubice sestavenou ke dni 31. 12. 2019.  
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje inventuru za rok 2019 bez výhrad.  
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje vyřazení majetku obce Doubice dle 
návrhu inventarizační komise a dle přílohy č. 1 k zápisu ze 16. zasedání 
zastupitelstva obce Doubice.  
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 
 
 

8) DOTACE NA VO A INFRASTRUKTURU + REGISTRACE V NEN: 

• Předsedající představil přítomným rozhodnutí ministra životního prostředí o předělení 
dotace na I.etapu rekonstrukce veřejného osvětlení a rozšíření obecní infrastruktury, 
která byla vydána dne 09.04.2020 a následně doručena obci Doubice. Následně 



proběhla diskuze k výběrovým řízením na oba projekty. V diskuzi bylo konstatováno, 
že nic nebrání tomu výběrová řízení vypsat a následně po výběru dodavatele zahájit 
realizaci obou projektů. 

• Následně bylo hlasováno o návrhu usnesení, kterým bya současně jmenována i 
komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek. Členem komise byl navržen i 
zástupce firmy Metrolux, jeho ž úkolem bude zhodnotit a posoudit technickou stránku 
nabídky, tak aby odpovídala zadání a požadavkům poskytovatele dotace. Zástupce 
firmy Metrolux byl tedy jmenován jakožto přizvaný odborník na problematiku 
osvětlení. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje zveřejnění veřejné zakázky malého rozsahu na 
rekonstrukci veřejného osvětlení I.etapa a rozšíření obecní infrastruktury a současně 
do jmenuje komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: 
Ing. Jan Drozd 
Břetislav Jemelka 
Karel Benedikt 
Miloslav Čapek 
Pavel Nečásek 
(Filip Molčan - náhradník).  
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 
 
 

9) DOTACE RYBNÍK: 

• předsedající seznámil přítomné s dosavadním průběhem přípravy na podání žádosti 
o dotaci na revitalizaci Velkého rybníka v Doubici. (PD, biologické hodnocení, stav 
přepracování projektu, atd). Dále informoval o tom, že dle sdělení projektového 
manažera byly změněny podmínky poskytování dotace z OPŽP s tím, že strop možné 
dotace byl nastaven na 3 mil.Kč a v případě splnění specifických podmínek je možno 
dosáhnout i na 4 mil.Kč, což by však předpokládalo další přepracování projektu. 
Předsedající další předělání projektu odmítl a požádal projektového manažera, aby 
se pokusil zjistit možnost čerpat dotaci Mze (70%).  

• Z diskuze zastupitelů vyplynulo, že již není žádoucí znovu projektovou dokumentaci 
předělávat a že po získání potřebných vyjádření úřadů bude obcí požádáno o vydání 
stavebního povolení. Zjišťování nových dotačních možností poběží paralelně.  

 
 

 
10) PD, STAVEBNÍ POVOLENÍ VODOJEM A ZÁSOBOVACÍ ŘÁD (PRONÁJEM 
POZEMKU VDJ): 

• Předsedající seznámil přítomné s hotovou projektovou dokumentací na zkapacitnění 
vodojemu Vápenka a získaným stavebním povolením. 

• Předsedající následně oznámil, že pokud bude chtít obec získat na tuto akci dotaci 
musím mít minimálně pozemek pod vodojemem v nájmu. Zastupitelé v diskuzi pověřili 
starostu zahájením jednání s majitelem pozemku, kterým jsou Lesy České republiky, 
s.p. 

 
 

 
11) PRODEJ LIKVIDNÍCH DLUHOPISŮ, ZRUŠENÍ SPOŘÍCÍCH ÚČTŮ (NÁVRH): 

• Zastupitelé projednali návrh zástupce Československé obchodní banky, a.s. a rozhodli 
se, že likvidní dluhopisy v hodnotě 3 mil. Kč budou odprodány zpět bance a ostatní 



bankovní produkty si prozatím obec Doubice ponechá (termínovaný vklad a spořící 
účet). K projednávanému tématu následně hlasovali o návrhu usnesení. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje starostu obce jednáním s ČSOB, a.s. 
ve věci prodeje likvidních dluhopisů a jejich následným prodejem.  
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 
 
 

12) KRONIKA ZA ROK 2019: 

• Zastupitelé projednali návrh zápisu do obecní kroniky za rok 2019 předložený 
kronikářem M. F. a konstatovali, že zápis je třeba doplnit o záznam návštěvy potomků 
rodiny Lumpe v Doubici, který z návrhu textu nedopatřením vypadl. Toto doplnění však 
není překážkou schválení návrhu. K projednávanému tématu následně hlasovali o 
návrhu usnesení. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice návrh zápisu do kroniky obce Doubice za rok 
2019 s tím, že bude doplněn vypadnuvší článek o návštěvě potomků rodiny 
Lumpe v Doubici.  
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 11 bylo schváleno 
 

• místostarosta Břetislav Jemelka poděkoval panu kronikáři za jeho práci a navrhl 
poskytnout mu dar v obvyklé výši 5.000,- Kč, o čemž následně hlasovali v návrhu 
usnesení. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje poskytnutí daru kronikáři obce ve 
výši 5.000,- Kč. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 12 bylo schváleno 

 
 
 
13) DOŠLÁ POŠTA A PODÁNÍ OBČANŮ:    

• Předsedající seznámil přítomné s žádostí paní V. o pronájem či koupi části pozemku 
p.p.č.1270/5. Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemek, na kterém je umístěn vrt 
doubického vodovodu, byla tato žádost zastupitelstvem obce Doubice zamítnuta.  

 

• Dále předsedající představil žádost MAS Český Sever, z.s. o vyjádření souhlasu se 
začleněním správního území obce Doubice do územní působnosti MAS Český 
Sever,z.s. na období 2021 - 2027. Zastupitelstvo hlasovalo o návrhu usnesení. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice souhlasí se začleněním správního území obce 
Doubice do územní působnosti MAS Český Sever,z.s. na období 2021 – 
2027 a pověřuje starostu obce podpisem souhlasu. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 13 bylo schváleno 
 
 

 



14) RŮZNÉ + DISKUZE:   
 

• Předsedající seznámil přítomné s provedenou kontrolou Úřadu práce ve věci 
poskytnuté dotace na VPP, jejímž závěrem bylo, že obec s dotací hospodaří bez chyb 
a nedostatků. 
 

• Jan Drozd informoval o objednané knize Děčínsko z nebe, ve které bude citována i 
Doubice, a kterou bude moci obec dávat jakožto dar k významným jubileum či za 
zásluhy. 
 

• Břetislav Jemelka informoval o skutečnosti, že v úterý 19.05.2020 proběhne oprava 
povrchu basketbalového hřiště a ve čtvrtek 21.05.2020 bude vybudována svodnice v 
obecní komunikaci u domu paní Š.  

 

• paní Jana Fuksová vyslovila poděkování všem dámám co se v době nouze zapojili do 
šití roušek.  

 

• V diskuzi bylo domluveno, že pokud pominou bezpečnostní opatření ohledně COVID-
19 bude na začátku července 2020 uskutečněno tradiční setkání zastupitelů s občany 
a chalupáři (sobota 04.07.2020).  

 

• Přítomný host paní M. Š. poukázala na špatně vyčištěný příkop u obecní komunikace 
před jejím domem. B.Jemelka přislíbil řešení. 
 
  

 
15) 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 22. 06. 2020 od 16:00 hod. 
 

• Předsedající poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil 16. zasedání 
zastupitelstva obce v 18:07. 

 
 
 
 

Zápis byl vyhotoven dne 19. 05. 2020 
 
 
 
Zapsal: Ing. Jan Drozd   …………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 


