
Obec Doubice

Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Doubice
konaného dne 26. 10. 2020 od 16:00 hodin

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

Termín konání: 26. 10. 2020 od 16:00 hod

Přítomní  zastupitelé  (dle  prezenční  listiny):  Ing.  Jan  Drozd,  Břetislav  Jemelka,  Jana
Fuksová, Jaroslav Navara, Ing. Pavel Nečásek, Miloslav Čapek (6 členů ZO = 86%)
Nepřítomni: Filip Molčan - omluven

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  6  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: 6 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 30.09.2020
5) rozpočtová změna č.4/2020
6) rozpočet 2021
7) skleněná popelnice 2019 (darovací smlouva)
8) žádost Správy NPČŠ – pronájem či výpůjčka p.p.č.2089 v k.ú. Doubice



9) smlouva o smlouvě budoucí – věcné břemeno ČEZ
10) provedená kontrola KV
11) došlá pošta a podání občanů
12) různé + diskuze

- dotace VO, ROI, ČOV
13) usnesení a závěr 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3) KONTROLA USNESENÍ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE:
 Předsedající  oznámil,  která usnesení z minulého zasedání ZO byla splněna a která

nikoliv.

4) HOSPODAŘENÍ OBCE DO 30.09.2020:
 Předsedající  seznámil  přítomné s hospodařením obce Doubice do 30. 09. 2020 dle

výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu, dále seznámil přítomné se zůstatky finančních
prostředků  na  obecních  účtech  k 30.  09.  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 září 2020.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

5) ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č.04/2020:
 Předsedající, předal slovo předsedovi finančního výboru, který seznámil přítomné s ná-

vrhem rozpočtové změny č.04/2020 a s jejími jednotlivými položkami a rovněž osvětlil
důvody provedení rozpočtové změny. Návrh rozpočtové změny č.04/2020 byl připraven
finančním výborem a účetní obce.

 Zastupitelstvo následně hlasovalo o návrhu usnesení. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje rozpočtovou změnu č.4/2020 a to na straně pří-
jmů o 11.000,- Kč a na straně výdajů o 447.819,- Kč s financováním 436.819,- Kč. 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno

6) ROZPOČET 2021:
 Předsedající  představil přítomným návrh rozpočtu obce Doubice na rok 2021, který

připravil s místostarostou a paní účetní. Na straně příjmů i výdajů je rozpočet roku
2021 navržen ve výši 3.685.686,- Kč. Přítomné zastupitele požádal předsedající  o
sdělení jejich podnětů k úpravě návrhu. Předseda finančního výboru připravil a před-
stavil stručný rozboru hospodaření obce na podkladě výkazů zisků a ztrát a výsle-
dovek za poslední  4 roky. Dále zdůraznil,  že v roce 2021 bude s velkou pravdě-
podobností mít obec nižší příjmy z důvodu nedobré finanční situace státu a snížení
výběru  daní.  Požadavek  na úpravu  předloženého  návrhu  nebyl  nikým přítomným
vznesen a zastupitelé se shodli,  že návrh rozpočtu může být zveřejněn na úřední



desce tak, aby občané Doubice mohli k rozpočtu vznášet své připomínky. Vypořádání
připomínek a případné schvalování rozpočtu obce Doubice na rok 2021proběhne na
listopadovém zasedání ZO.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje starostu obce Doubice zveřejněním návr-
hu rozpočtu obce Doubice na rok 2021 na úřední desce obce Doubice. 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno

7) SKLENĚNÁ POPELNICE 2019 (DAROVACÍ SMLOUVA):
 Předsedající  seznámil  přítomné  se  zněním  návrhu  darovací  smlouvy  mezi  obcí

Doubice a Ústeckým krajem, kterou má být obci poukázán dar ve výši 25.000,- za
umístění  v  soutěži  Skleněná  popelnice  2019.  Po krátké diskuzi  bylo  hlasováno  o
návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce Doubice  schvaluje  znění  darovací  smlouvy č.  20/SML5677/DS/
ZPZ a pověřuje starostu jejím podpisem. 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno

8) ŽÁDOST SPRÁVY NPČŠ – PRONÁJEM ČI VÝPŮJČKA P.P.Č.2089 V K.Ú. DOUBICE:
 Předsedající  seznámil  přítomné s  žádostí  Správy  NP České Švýcarsko o  výpůjčku

nebo pronájem části pozemku p.p.č.2089 v k.ú. Doubice za účelem péče o genový
archiv dřevin. V diskuzi bylo domluveno, že obec předmětnou část pozemku pronajme.
Následně bylo hlasováno o návrhu usnesení

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce Doubice  pověřuje  starostu  obce zveřejněním záměru pronájmu
části obecního pozemku p.p.č.2089 v k.ú. Doubice o výměře cca 1000 m2 dle vyzna-
čené části na mapě za cenu 2000,- Kč. 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno

9) SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ – VĚCNÉ BŘEMENO ČEZ:
 Předsedající  seznámil  přítomné  s  návrhem  smlouvy  a  smlouvě  budoucí  o  zřízení

věcného  břemen  k  pozemku p.p.č.  1094/1  v  k.ú.  Doubice,  do  kterého  hodlá  ČEZ
Distribuce , a.s. uložit podzemní vedení. V diskuzi se zastupitelé shodli,  že znění je
přijatelné s jednou výhradou, a to že požadují navýšení náhrady uvedené v článku III.
bodě 6 z 1.000,- Kč na 10.000,- Kč. Následně bylo připraveno znění usnesení a bylo o
něm hlasováno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje znění  návrhu smlouvy o smlouvě budoucí  o
zřízení věcného břemene č.IV-12-4019494_DC_Doubice na p.p.č.1094/1 s výjimkou
znění bodu 6 článku III. smlouvy, přičemž starostu obce pověřuje zastupitelstvo podpi-
sem smlouvy o smlouvě budoucí pouze v případě, že bude smluvena a ve smlouvě
uvedena náhrada ve výši 10.000,- Kč . 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno



10) PROVEDENÁ KONTROLA KV:
 Předsedkyně  kontrolního  výboru  paní  Jana  Fuksová  představila  zápis  z  kontrolním

výborem provedené kontroly plnění usnesení, která byla uzavřena dne 12.10.2020. V
zápise je konstatováno, že všechna usnesení jsou splněna a jedno trvá, a to usnesení
o podmíněném zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.p.č.879/5 v k.ú. Doubice,
kdy žadatel nevyvíjí žádnou součinnost, a proto  kontrolní výbor navrhuje toto usnesení
revokovat (zrušit), v případě, že žadatel už o koupi nemá zájem. Předsedající přislíbil s
žadatelem jednat.

11) DOŠLÁ POŠTA A PODÁNÍ OBČANŮ:   
 Předsedající informoval o stížnostech na nesvítící lampy a odpovědích na ně, kterými

je obyvatelům vysvětlováno, že aktuálně probíhá první etapa rekonstrukce veřejného
osvětlení a není efektivní opravovat lampy, které budou během krátké doby nahrazeny
zcela novými.

 Dále byla prodiskutována situace s protahujícím se vydáním územních rozhodnutí na
vybudování 3 nových vodovodních přípojek.

12) RŮZNÉ + DISKUZE:  

 Předsedající seznámil přítomné s průběhem dotací a prací na rekonstrukci veřejného
osvětlení a rozšíření obecní infrastruktury. Místostarosta Břetislav Jemelka opakovaně
seznámil s úkony kolem podané žádosti na D-ČOV.

 Paní Jana Fuksová konstatovala, že vzhledem k nákazové situaci v celé ČR (COVID-
19)  neproběhnou  na  podzim  tradiční  společenské  akce  pořádané  obcí  (setkání  s
občany a chalupáři a setkání s důchodci).

 Pan Ing. Pavel Nečásek vznesl dotaz, zda již byla podána žádost o stavební povolení
na rekonstrukci Velkého rybníka, předsedající odpověděl, že v této věci ještě neučinil
žádných kroků.  Dále pan Nečásek konstatoval,  že by rád vystavil  vodu v potoce v
biocentru tak, aby se voda opět dostala do Doubického vodopádu. Dále se optal, jak je
to aktuálně s pracovníky VPP v obci, přičemž místostarosta mu odpověděl (kdo, kolik
hodin a zdravotní stav).

 Přítomný host pan K. M. požádal o umožnění prohlídky prostor bývalého obchodu. Bylo
rovnou domluveno, že prohlídka proběhne dne 02.11.2020 od 15:00.

 Přítomní  zastupitelé  se  shodli,  že  v  sobotu  07.11.2020  budou  z  důvodu  nákazové
situace COVID-19 zrušeny úřední hodiny.

 Přítomný host paní M. Š. požádala o vyprázdnění odpadkového koše na autobusové
zastávce  u  hájovny  a  dále  poděkovala  za  prováděnou  rekonstrukci  veřejného
osvětlení. 
 

13) 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. 11. 2020 od 16:00 hod.



 Předsedající  poděkoval  přítomným  za  aktivní  účast  a  ukončil  19.  zasedání
zastupitelstva obce v 17:23.

Zápis byl vyhotoven dne 28. 10. 2020

Zapsal: Ing. Jan Drozd ……………………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Navara ……………………………………………

Miloslav Čapek ……………………………………………

Ing. Jan Drozd, starosta obce ……………………………………………

Břetislav Jemelka, místostarosta obce ……………………………………………


