
     

  Obec Doubice 

 
 
 
 
 

 
Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Doubice 

konaného dne 21. 09. 2020 od 16:00 hodin 

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

 
Termín konání:  21. 09. 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 16:01 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  
Ing. Pavla Nečáska a paní Janu Fuksovou. 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 Ing. Pavla Nečáska a paní Janu Fuksovou. 
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 
4) hospodaření obce Doubice do 31.08.2020 
5) rozpočtová změna č.3/2020 
6) rozpočet 2021 
7) Doubický obchod vs. doubické muzeum 
8) výběrové řízení – Rozšíření obecní infrastruktury 



9) zaměstnanci VPP 
10) prodloužení nájmu obecního bytu 
11) pověření k provedení kontroly FV a KV 
12) Cenová nabídka – vývoz komunálního a separovaného odpadu 2021+ 
13) došlá pošta a podání občanů 
  - přezkum hospodaření obce (11/2020) 
  - kontrola VZP 
  - nabídka právních služeb – AK Havlíček 
  - rozhodnutí Správy NP České Švýcarsko – omezení nahodilých těžeb 
  - zrušení telefonního automatu 
  - poskytnutí jednorázového nenávratného příspěvku UK 
14) různé + diskuze 
  - dotace VO, ROI, ČOV 
  - volby 2020 
  - prodej likvidních dluhopisů – informace 
  - provedené rozbory vody 
  - skleněná popelnice 2019 
15) 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 konstatoval, že všechna usnesení z minulých zasedání ZO byla splněna. 
 
 

4) HOSPODAŘENÍ OBCE DO 31.05.2020: 

• Předsedající seznámil přítomné s hospodařením obce Doubice do 31. 08. 2020 dle 
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu, dále seznámil přítomné se zůstatky finančních 
prostředků na obecních účtech k 31. 08. 2020. Předložena byla kompletní kniha 
přijatých i vydaných faktur. 

• Ing. Pavel Nečásek připravil a prezentoval jednoduchý rozbor hospodaření obce 
Doubice na podkladě výkazu zisku a ztrát a rozvahy. V následné diskuzi bylo 
domluveno, že takovýto rozbor bude finanční výbor připravovat čtvrtletně a zcela jistě 
jej připraví jako podklad pro přípravu návrhu rozpočtu na rok 2021. 

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

 
 
 

5) ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č.03/2020: 

• Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtové změny č.03/2020 a s jejími 
jednotlivými položkami. Následně předal slovo Pavlu Nečáskovi, který zavedl diskuzi 
na téma smysluplnosti provádění rozpočtových změn. Následně z diskuze vyplynulo, 
že při kontrole hospodaření obce auditem Ústeckého kraje v listopadu 2020 bude tato 
otázka projednána se přítomnými auditory.  

• Zastupitelstvo následně hlasovalo o návrzích usnesení.  
 

Návrh usnesení: 



Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje rozpočtovou změnu č.3/2020 a to na straně 
příjmů o 3.226.278,20 Kč a na straně výdajů o 226.278,20 Kč s financováním -
3.000.000,- Kč.  
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 
 

6) ROZPOČET 2021: 

• Předsedající sdělil přítomným, že do příštího zasedání ZO je třeba připravit návrh 
rozpočtu obce Doubice na rok 2021, který v základu připraví s místostarostou a paní 
účetní. Přítomné zastupitele požádal o přípravu svých návrhů a finanční výbor o 
přípravu rozboru hospodaření obce na podkladě výkazů zisků a ztrát a výsledovek za 
poslední 4 roky. Dále konstatoval, že pokud se na příštím zasedání zastupitelstvo na 
návrhu rozpočtu shodne, tak bude zveřejněn a následně schvalován na listopadovém 
zasedání ZO. 
 

 
7) DOUBICKÝ OBCHOD VS. DOUBICKÉ MUZEUM: 

• Předsedající stručně seznámil přítomné se zněním žádostí Spolku přátel Doubice o 
možnost provozování muzea v nebytových prostorách OÚ (přední část) a rovněž s 
žádostí pana M.P. o přidělení zbytku nebytových prostor (zadní část) k provozování 
kiosku a prodejny základních potravin. 

• Současná provozovatelka paní Slaná dala výpověď z nájmu a prostory předá obci k 
31.10.2020, následně bude oběma žadatelům umožněna prohlídka prostor. 

• Oba žadatelé přednesli své žádosti zastupitelstvu i osobně, za SPD promluvil pan K. 
M. 

• Z následné diskuze vyplynulo, že obec je ochotna tento navrhovaný model 
akceptovat, tzn. přední část = muzeum, zadní část = kiosek s prodejem potravin. Dále 
byly diskutovány potřebné stavební úpravy, kdy obec předběžně navrhla financovat 
materiál a práce by šla na vrub žadatelů (fasáda, vstupní otvory, okna, vnitřní 
úpravy…). Předsedající dále přislíbil zjistit podmínky hygieny. 

• Dále bylo diskutováno, že přední i zadní část nebytových prostor bude poskytnuta 
žadatelům bezplatně, a to v případě SPD z důvodu reprezentace obce a v případě M. 
Prchala z důvodu žadatelem financovaných stavebních prací a podpory zajištění 
dostupnosti prodeje základních potravin v obci. 

• Následně bylo hlasováno o návrhu usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice souhlasí se záměrem poskytnout nebytové prostory 
budovy obecního úřadu Spolku přátel Doubice k provozování Muzea obce Doubice 
(přední část) a panu M. P. k provozu kiosku a prodejny základních potravin (zadní 
část).  
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 
 

8) VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ROZŠÍŘENÍ OBECNÍ INFRASTRUKTURY: 

• Předsedající seznámil přítomné s výsledky hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Rozšíření obecní infrastruktury obce Doubice“ 

• Předsedající následně oznámil, že v potřetí vypsaném výběrovém řízení byla podána 1 
nabídky, která byla hodnocena a jediným výběrovým kriteriem byla cena. 

• Komise doporučila zadavateli vybrat za dodavatele veřejné zakázky vítězného 
účastníka pana S.F. a uzavřít s ním smlouvu na realizaci předmětu veřejné zakázky za 
celkovou nabídkovou cenu 436.819,- Kč v konečné výši. 



• O výběru dodavatele a pověření podepsat smlouvy rozhodli zastupitelé hned po 
termínu VŘ e-mailovým hlasováním tak, aby práce nebyly zbytečně zdržovány. 

 
 

9) ZAMĚSTNANCI VPP: 

• Předsedající seznámil se skutečností, že zaměstnanec obce na VPP má zdravotní 
potíže a je v pracovní neschopnosti. Dále informoval, že byly uzavřeny 2 dohody o 
provedení práce v rozsahu 40 hodin do konce roku 2020 tak, aby byl zajištěn základní 
a minimální chod obce v oblasti péče o vzhled obce a odpadové hospodářství. 

 
 
10) PRODLOUŽENÍ NÁJMU OBECNÍHO BYTU: 

• Předsedající oznámil, že k 30.11.2020 končí nájemní smlouva na obecní byt. Z 
následné diskuze vyplynulo, že o dalším nájmu bude rozhodnuto na říjnovém zasedání 
ZO a to i vzhledem ke zdravotním potížím nájemce. Předsedající přislíbil připravit 
návrh nájemní smlouvy. 

 
 

11) POVĚŘENÍ K PROVEDENÍ KONTROLY FV A KV: 

• starosta pověřil kontrolní výbor k provedení kontroly plnění usnesení z minulých 
zasedání ZO Doubice, přičemž podklady ke kontrole byly předány. Dále požádal 
finanční výbor o provedení domluvených rozborů hospodaření obce na podkladě 
výkazů zisků a ztrát a dále o dodání zápisů z jednání FV. 

 
 

12) CENOVÁ NABÍDKA – VÝVOZ KOMUNÁLNÍHO A SEPAROVANÉHO ODPADU 2021+: 

• Předsedající seznámil přítomné s cenovými nabídkami firmy EKO servis Varnsdorf a.s. 
na likvidaci komunálních odpadů (KO) a tříděných odpadů (TO) v obci Doubice od roku 
2021. Dále sdělil, že důvody přípravy této nabídky jsou: a) končící smluvní období na 
likvidaci KO a b) neutěšená a špatně zvládaná situace v oblasti likvidace TO. V diskuzi 
byly porovnávány dosavadní a v nabídce obsažené náklady. 

• Po diskuzi bylo hlasováno o návrhu usnesení: 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo a přijímá cenové nabídky firmy EKO servis 
Varnsdorf, a.s. na likvidaci komunálního a separovaného odpadu od 01.01.2021 a 
pověřuje starostu přípravou a podpisem smluv a současně vypovězením smlouvy s 
firmou Pro EKO VARNSDORF, s.r.o..  
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 
 

13) DOŠLÁ POŠTA A PODÁNÍ OBČANŮ:    

• Předsedající seznámil přítomné se skutečností, že dne 23.11.2020 proběhne dílčí audit 
hospodaření obce Doubice v roce 2020, a to krajským úřadem Ústeckého kraje. 

 

• Bylo konstatováno, že na OÚ proběhla kontrola VZP s pozitivním výsledkem (bez chyb 
a nedostatků). 

 

• Bylo projednána nabídka AK Havlíček k poskytnutí právních služeb s tím, že obec o 
tyto služby nemá zájem. AK Havlíček žádala o zařazení do obesílaných potenciálních 
uchazečů výběrového řízení, k tomu bylo konstatováno, že obec takové VŘ v dohledné 
době nechystá. 

 



• Bylo stručně diskutováno o rozhodnutí Správy NP České Švýcarsko o omezení 
nahodilých těžeb a zrušení pufrační zóny. K tomuto tématu zastupitelé diskutovali 
prostřednictvím e-mailu v průběhu odvolací lhůty a shodli se, že případné odvolaní 
není třeba podávat. 

 

• Předsedající seznámil přítomné s oznámením společnosti O2 o zrušení telefonního 
automatu v obci k 31.10.2020 a následně se zastupitelé shodli, že nabídku k 
dokoupení budky nebude obec přijímat. 

 

• Předsedající seznámil přítomné s poskytnutým jednorázovým a nevratným příspěvkem 
Ústeckého kraje v roce 2020 (kompenzační opatření COVID) ve výši 1250 
Kč/obyvatele, tzn. v celkové výši 143.750,- Kč. 

 
 

14) RŮZNÉ + DISKUZE:   
 

• Předsedající seznámil přítomné s průběhem dotací na rekonstrukci veřejného osvětlení 
a rozšíření obecní infrastruktury. Místostarosta Břetislav Jemelka seznámil s úkony 
kolem podané žádosti na DČOV. 
 

• Předsedající seznámil přítomné s opatřeními přijatými v souvislosti epidemií COVID a 
blížícími se volbami. 

 

• Předsedající informoval o prodeji likvidních dluhopisů tak jak bylo domluveno na 
minulém zasedání ZO.  

 

• Předsedající seznámil přítomné s průběhem provádění rozborů pitné vody. 
 

• Předsedající informoval o pozvánce na předávání cen „Skleněná popelnice 2019“ a 
následném zrušení akce z důvodu epidemie COVID. 

 

• Místostarosta Břetislav Jemelka informoval o problémech s odchyceným zaběhnutým 
psem v obci. Po vypátrání majitele začala váznout komunikace a proto byl na Policii 
ČR oznámen přestupek k řešení. 

 

• Pan Miloslav Čapek požádal o navrácení květináče na hráz, neboť po ní přejíždějí 
vozidla skrze zákaz vjezdu. Bylo přislíben jeho návrat. 

 

• Paní Jana Fuksová vznesla dotaz, zda nebylo nutné na zajištění likvidace odpadů dělat 
výběrové řízení. Předsedající odpověděl, že nikoliv, neboť částka za poskytnutí služeb 
nepřesahuje zákonem stanovenou mez 2 mil. Kč. 

 

• Pan Ing. Pavel Nečásek požádal jménem Spolku přátel Doubice o poskytnutí daru ve 
výši 5000 Kč na uspořádání Mikulášské nadílky pro doubické děti. Následně bylo 
hlasováno o návrhu usnesení: 

  
 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje poskytnutí daru Spolku přátel Doubice ve výši 
 5000,- Kč na uspořádání Mikulášské nadílky pro doubické děti. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

 Usnesení č. 7 bylo schváleno 
 

• Pan Ing. Pavel Nečásek zmínil nehezký vzhled nově instalovaného zábradlí na 
mostech ve Správě SÚS v obci. Dále se ptal na to, zda bude pořádáno podzimní 



setkání s občany. Z diskuze pak vyplynulo, že se ZO rozhodne podle nákazové situace 
a nařízených opatřeních vlády. 

 

• Pan Filip Molčan oznámil, že vrátí na OÚ vysoušeč a dále, že po řadě pokusů nebylo 
možné zprovoznit webovou kameru a že tedy pořídí novou, jakmile budou na trhu 
dostupné. 
  

 
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 26. 10. 2020 od 16:00 hod. 
 

• Předsedající poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil 18. zasedání 
zastupitelstva obce v 18:39. 

 
 
 
 

Zápis byl vyhotoven dne 22. 09. 2020 
 
 
 
Zapsal: Ing. Jan Drozd   …………………………………………… 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
Jana Fuksová     …………………………………………… 
 
 
 
Ing. Pavel Nečásek    …………………………………………… 
 
 
 
 
 
Ing. Jan Drozd, starosta obce  …………………………………………… 
 
 
Břetislav Jemelka, místostarosta obce …………………………………………… 

 


