
     

  Obec Doubice 

 
 
 
 
 

 
Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Doubice 

konaného dne 23. 11. 2020 od 16:00 hodin 

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

 
Termín konání:  23. 11. 2020 od 16:00 hod 

 
Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Ing. Jan Drozd, Břetislav Jemelka, Jana 
Fuksová, Jaroslav Navara, Ing. Pavel Nečásek, Miloslav Čapek, Filip Molčan ( 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  
Filipa Molčana a pana Ing. Pavla Nečáska. 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 Filipa Molčana a pana Ing. Pavla Nečáska. 
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 31.10.2020 
5) rozpočtová změna č.5/2020 + pověření starosty k provedení rozp. změny před 
koncem roku 
6) rozpočet 2021 



7) inventura 2020 + jmenování komise 
8) pronájem p.p.č.2089 v k.ú. Doubice 
9) výsledky dílčího auditu hospodaření obec Doubice v roce 2020 
10) stanovení ceny vodného na rok 2021 
11) došlá pošta a podání občanů 
  - smlouva o smlouvě budoucí – věcné břemeno ČEZ 
  - žádost o příspěvek na Tour de Feminin 
  - noční hlídání sběrného dvora 
  - dodatek č.02 ke smlouvě pověřence GDPR 
  - prodloužení nájemní smlouvy byt 
12) různé + diskuze 
  - dotace VO, ROI, ČOV 
  - výzva NPŽP 05/2020 (VO II.etapa) 
  - kaštan u kostela 
  - ohňostroje v obci 
  - přepis elektroměru obchod 
  - dovolená OÚ během vánočních svátků 
  - dary penzistům 2020 
13) 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 oznámil, která usnesení z minulého zasedání ZO byla splněna a která 
nikoliv. 
 
 

4) HOSPODAŘENÍ OBCE DO 31.10.2020: 

• Předsedající seznámil přítomné s hospodařením obce Doubice do 31. 10. 2020 dle 
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu, dále seznámil přítomné se zůstatky finančních 
prostředků na obecních účtech k 31. 10. 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 října 2020. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 
 

5) ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č.05/2020: 

• Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtové změny č.05/2020 a s jejími 
jednotlivými položkami a rovněž osvětlil důvody provedení rozpočtové změny. Návrh 
rozpočtové změny č.05/2020 byl připraven starostou a účetní obce. 

• Zastupitelstvo následně hlasovalo o návrhu usnesení.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje rozpočtovou změnu č.5/2020 a to na straně 
příjmů o 33.000,- Kč a na straně výdajů o 2.233.000,- Kč s financováním 2.200.000,- 
Kč.  
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 



 

• Předsedající dále navrhl přítomným v souladu s metodickým doporučením Krajského 
úřadu přijmout usnesení, kterým bude upraven proces rozpočtových změn, resp. 
provádění jednotlivých rozpočtových změn starostou obce před koncem roku 2020.   

• Zastupitelstvo obce hlasovalo o schválení návrhu usnesení 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice se usnáší, že starosta obce v souladu s §102 odst.2, 
písm.a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, smí 
provádět jednotlivá rozpočtová opatření v rozsahu do výše 100 tis.Kč na položku, 
jsou-li vyvolána organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolají další nároky na 
finanční prostředky obce a dále že smí rozpočtová opatření ve vyšších částkách 
provádět jen v případech zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných 
rozpočtů, nepředvídaných příjmů, dále kdy zapojení výdaje je nutné k zajištění chodu 
obce a kdy rozpočtové opatření je nezbytné, protože výdaj musí být zrealizován. 
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření 
provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva obce 
konaném po schválení rozpočtového opatření starostou obce. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0  
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 
 

6) ROZPOČET 2021: 

• Předsedající opětovně představil přítomným návrh rozpočtu obce Doubice na rok 
2021, který byl zveřejněn od 29.10.2020. Na straně příjmů i výdajů je rozpočet roku 
2021 navržen ve výši 3.685.686,- Kč. Po krátké diskuzi a tisku návrhu rozpočtu v 
paragrafovém znění bylo hlasováno o návrhu usnesení 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje rozpočet obce Doubice na rok 2021 ve výši 
3.685.686,- Kč na straně příjmů i výdajů, a to v jeho paragrafovém znění.  
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 
 

7) INVENTURA 2020 + JMENOVÁNÍ KOMISE: 

• Předsedající seznámil přítomné s plánem inventur za rok 2019 a současně jmenoval 
inventarizační komisi, která bude pracovat ve složení:  
Jana Fuksová  - předseda IK 
Břetislav Jemelka - člen IK 
Miloslav Čapek - člen IK 
Jaroslav Navara - člen IK 
Ing. Pavel Nečásek - člen IK 

• Inventarizační komise zahájí svou činnost dne 11. 01. 2021 a ukončí činnost do 20. 
01. 2021. Rozhodným dne pro provedení inventarizace je den 31. 12. 2020. 

 
 

8) PRONÁJEM P.P.Č.2089 V K.Ú. DOUBICE: 

• Předsedající seznámil přítomné s řádně zveřejněných záměrem pronájmu části 
pozemku p.p.č.2089 v k.ú. Doubice a po krátké diskuzi požádal přítomné o hlasování o 
návrhu usnesení. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje pronájem části obecního pozemku p.p.č.2089 v 
k.ú. Doubice o výměře cca 1000 m2 dle vyznačené části na mapě Správě Národního 



parku České Švýcarsko za cenu 2000,- Kč/rok a pověřuje starostu obce podpisem 
smlouvy.  
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 
 

 
9) VÝSLEDKY DÍLČÍHO AUDITU HOSPODAŘENÍ OBEC DOUBICE V ROCE 2020: 

• Předsedající seznámil přítomné s výsledky dílčího přezkumu hospodaření obce 
Doubice v roce 2020. Zápis konstatuje, že při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly 
zjištěny žádné chyby a nedostatky. Následně bylo hlasováno o návrhu usnesení  

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí informaci o výsledku dílčího přezkoumání 
hospodaření obce Doubice v roce 2020. .  
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 
 
10) STANOVENÍ CENY VODNÉHO NA ROK 2021: 

• Předsedající představil přítomným výpočet ceny vodného na rok 2021 dle skutečně 
vynaložených nákladů. Vysvětleny byly jednotlivé položky výpočtové tabulky. Následně 
se rozvinula krátká diskuze a bylo domluveno, že vodné bude stanoveno tak jako 
v druhé polovině roku 2020 a hlasovalo se o návrhu usnesení:  

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo výpočet ceny vodného na rok 2020 a rozhodlo, 
že cena vodného bude v roce 2021 stanovena takto: 
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021 bude cena vodného činit 45 Kč/m3 v případě ceny 
dotované a 70 Kč/m3 v případě ceny nedotované. Přičemž limit množství odebrané 
vody pro účtování cena dotované bude stanoven tak, že každý objekt s odběrným 
místem má základní limit stanoven ve výši 80 m3 a trvale obydleným objektům se limit 
zvyšuje o 40 m3 za každou třetí a další osobu přihlášenou k trvalému pobytu k 1. lednu 
roku, v němž bude prováděno vyúčtování.  
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 
 

11) DOŠLÁ POŠTA A PODÁNÍ OBČANŮ:    

• Předsedající informoval o průběhu přípravy smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene. 
 

• Předsedající seznámil přítomné s žádostí předsedy organizačního výboru cyklistického 
závodu Tour de Feminin pana Mgr. Jana Novoty ze zaspaného spolku Mandavan, 
který požádal o finanční spoluúčast ve výši 10.000,- Kč. Po diskuzi, kdy byl diskutován 
i menší příspěvek ve výši 5.000,- Kč bylo hlasováno o návrhu usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo žádost spolku Mandava, z.s. a schvaluje 
poskytnutí příspěvku ve výši 10.000,- Kč.  
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 3 (Čapek, Fuksová, Navara) Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 10 bylo schváleno 
 

• Předsedající zahájil diskuzi na téma nočního hlídání sběrného dvora a velmi dlouhé 
diskuzi bylo domluveno, že sběrný dvůr bude otevřen takto: 

Středa  14 – 16 hod 



Sobota  10 – 12 hod 
Neděle  12 – 15 hod 

Dále bylo domluveno, že pro tyto účely budou pronajata část nebytových prostor 
bývalé ordinace (čekárna) a bylo hlasováno o návrhu usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje starostu zveřejněním záměru pronájmu části 
nebytových prostor o výměře 15 m2 za cenu 1000 Kč/měsíc.  
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 11 bylo schváleno 
 

• Předsedající informoval o uzavřeném dodatku ke smlouvě pověřence GDPR, který byla 
tao služba zlevněna o 400 Kč/měsíc. 
  

• Předsedající navrhl prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt o 1 rok. Následně 
proběhla obsáhlá diskuze, ve které bylo navrženo uzavřít nájemní na 7 měsíců do 
30.06.2021. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt 
stávajícímu nájemci o 7 měsíců do 30.06.2021 za stejných podmínek..  
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 1 (Čapek) Zdrželi se: 1 (Drozd) 
Usnesení č. 12 bylo schváleno 
  

• Předsedající seznámil přítomné s žádostí pana Jaroslava Navary o bezúročnou půjčku 
ve výši 50.000,- Kč jelikož se díky nouzovému stavu dostal do finanční tísně. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo žádost pana Jaroslava Navary, bytem Doubice 
č.ev.60, o poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 50.000,- Kč od obce Doubice z důvodu 
žadatelovy finanční tísně ve vládou vyhlášeném stavu nouze a poskytnutí této půjčky 
schvaluje za podmínek uvedených v předloženém návrhu smlouvy o zápůjčce. 
Současně pověřuje starostu obce podpisem návrhu smlouvy o zápůjčce s vypůjčitelem 
Jaroslavem Navarou a vydáním pokynu k bezhotovostnímu převodu finančních 
prostředků ve výši 50 tis.Kč na účet vypůjčitele. 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 1 (Navara) 
Usnesení č. 13 bylo schváleno 
 

• Předsedající seznámil přítomné s materiálem o přípravě Doubického muzea, ze 
kterého mimo jiné vyplynula potřeba nátěrů výloh a oken. Po domluvě co udělá obec a 
co Spolek přátel Doubice bylo hlasováno návrhu usnesení: 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje starostu obce objednáním nátěrů výloh a oken 
nebytových prostor zamýšleného muzea v celkové a konečné ceně 25.910,- Kč. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 14 bylo schváleno 
 
 

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.  
 



• Předsedající informoval o vypsané výzvě č.05/2020 NPŽP, do které bude podána 
žádost o dotaci II.etapy rekonstrukce VO. Rozpočet II. Etapy byl všem přítomným 
představen a po diskuzi bylo hlasováno o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo a schvaluje rozpočet projektu Rekonstrukce 
veřejného osvětlení v obci Doubice - 2.etapa a současně potvrzuje, že obec Doubice 
má zajištěny vlastní zdroje, ze kterých bude projekt financován v dostatečné výši. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 15 bylo schváleno 
 

• Předsedající informoval o situaci s přípravou ořezu či pokácení kaštanu u kostela, který 
se nachází památkově chráněném areálu a realizace podléhá posouzení záměru na 
NPÚ. 
 

• Přítomní zastupitelé se shodli, že i letos bude obec prosazovat zákaz ohňostrojů. 
 

• Předsedající informoval o provedeném přepisu elektroměru bývalého obchodu. 
  

• Dovolená OÚ během svátků bude od 21.12.2020 do 04.01.2021 včetně.  
  

• Vzhledem k nouzovému stavu a neuskutečnění setkání s penzisty obce Doubice navrhl 
předsedající zvýšit letošní dar penzistům na 800 Kč/osobu. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje poskytnutí daru penzistům v roce 2020 ve výši 
800 Kč na osobu. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 16 bylo schváleno 
 

• Pan Čapek vznesl dotaz zda po rekonstrukci veřejného osvětlení dochází k úsporám 
elektrické energie. Předsedající odpověděl, že projekt s touto úsporou počítá. 
 

• Paní Jana Fuksová konstatovala, že by se měla věnovat větší pozornost příkopům 
v obci a následně se přítomní domluvili, že je nechají v nejkritičtějších místech vyčistit.  

 
 

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 18. 01. 2021 od 16:00 hod. 
 

• Předsedající poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil 19. zasedání 
zastupitelstva obce v 18:35. 

 
 
 
 

Zápis byl vyhotoven dne 25. 11. 2020 
 
 
 
Zapsal: Ing. Jan Drozd   …………………………………………… 



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

 


