
     

  Obec Doubice 

 
 
 
 
 

 
Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice 

konaného dne 18. 01. 2021 od 16:00 hodin 

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

 
Termín konání:  18. 01. 2021 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: 

 
 

1) ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A 
ZAPISOVATELE: 

• Zasedání zastupitelstva zahájil v 16:03 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 paní  
Janu Fuksovou a pana Jaroslava Navaru. 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 aní  Janu Fuksovou a pana Jaroslava Navaru. 
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 
vznesl sám a navrhl doplnit do bodu č.11 dva podbody, a to o smlouvě na opravy 
vodovodu a žádost o koupi pozemku 1270/1.  

• ZO hlasovalo o návrhu doplněného programu. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje následující program zasedání zastupitelstva: 
3) kontrola plnění usnesení 
4) čerpání dotací na VO I.etapa + Rozšíření obecní infrastruktury 
5) žádost o dotaci VO II.etapa 
6) pronájem nebytových prostor Doubice č.p.50 



7) změna užívání stavby Doubice č.p.50 (obchod + muzeum) 
8) cenová nabídka Samat (okno a dveře obchod) 
9) darovací smlouva rozhlasy (DSO Tolštejn) 
10) program rozvoje obce Doubice 2021 – 2027 
11) došlá pošta a podání občanů 
  - vlajka pro Tibet 
  - smlouva na opravu vodovodu na rok 2021 (fa. Horák) 
  - žádost o koupi pozemku p.p.č.1270/1 v k.ú. Doubice 
12) různé + diskuze 
  - spotřeba vody 2020 + oprava vodovodu 
  - kaštan u kostela 
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, že všechna usnesení z minulého zasedání ZO byla splněna a 
postupně je všechny probral. 
 
 
 

4) ČERPÁNÍ DOTACÍ NA VO I.ETAPA + ROZŠÍŘENÍ OBECNÍ INFARSTRUKTURY: 

• Předsedající seznámil přítomné se skutečností, že obě dotace byly realizačně 
dokončeny a že ze strany MŽP byly podepsány smlouvy o poskytnutí dotace a je tedy 
možné žádat o financování na základě předložených faktur.  

• Dále oznámil, že by rád nechal tyto žádosti o platby administrovat firmu Metrolux. 
Přítomní zastupitelé souhlasili. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí informaci o čerpání dotací na 
Rekonstrukci veřejného osvětlení I.etapa a Rozšíření obecní infrastruktury . 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 
 
 

5) ŽÁDOST O DOTACI VO II.ETAPA: 

• Předsedající seznámil přítomné se skutečností, že výzva k podání žádostí o dotaci z 
NPŽP - Výzva č. 5/2020: Podpora obcí v národních parcích byla ukončen po cca 1 3/4 
hodiny, z důvodu naplnění alokace. Obec Doubice tak byla bohužel se svou žádostí 
neúspěšná. Většina obcí v okolí byla rovněž zcela či částečně neúspěšná a tak 
starosta Krásné Lípy a senátor Linhart požádali ministra ŽP o navýšení alokace a 
otevření doplňující výzvy. 

• Zastupitelstvo následně hlasovalo o návrhu usnesení.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí informaci o neúspěšném podání žádosti 
na projekt Rekonstrukce veřejného osvětlení II.etapa.  
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 
 
 



6) PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR DOUBICE Č.P.50: 

• Předsedající seznámil přítomné, že záměr pronájmu nebytových prostor v objektu 
Doubice č.p.50 (sklad v místě bývalé ordinace) byl na úřední desce zveřejněn od 
25.11.2020 do 18.01.2021. Následně po krátké diskuzi bylo hlasováno o návrhu 
usnesení. 

 
 Návrh usnesení: 
 Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje pronájem nebytových prostor o výměře 15 m2 
 v objektu Doubice č.p.50, a to panu Z.H. za 1000 Kč/měsíc do  30.04.2021.  
 Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 
 
 

7) ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY DOUBICE Č.P.50 (OBCHOD + MUZEUM): 

• Předsedající seznámil přítomné se skutečností, že z důvodu legální přestavby objektu 
Doubice č.p.50 na obchod a muzeum bylo zažádáno o změnu užívání stvby na 
podkladě porjektové dokumentace, kterou zdarma zpracoval Ing. J.R.. Obec pak 
zažádala o stanoviska s hygienou, CHKO Lužické Hory, MěÚ Rumburk a HZS. Po 
krátké diskuzi bylo hlasováno o návrhu usnesení. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí informaci o žádosti o změnu užívání 
stavby objektu Doubice č.p.50 (přestavba prostor obchodu a muzea).  
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 
 

 
8) CENOVÁ NABÍDKA SAMAT (OKNO A DVEŘE OBCHOD): 

• V souvislosti s plánovanou přestavbou a změnou užívání bývalých prostor obchodu 
byla oslovena firma Samat k předložení cenové nabídky na nové okno a dveře k 
plánovanému novému vstupu do obchodu. Přítomní cenovou nabídku projednali. 
Následně bylo hlasováno o návrhu usnesení 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje cenovou nabídku firmy SAMAT na zhotovení 
okna a dveří k obchodu za cenu 41.057,- Kč včetně DPH a pověřuje místostarostu 
vystavením objednávky.  
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 
 
 

 
9) DAROVACÍ SMLOUVA ROZHLASY (DSO TOLŠTEJN): 

• Přítomní byli seznámeni se skutečností, že obec Doubice na základě darovací smlouvy 
přijala dar od DSO Tolštejn, a to obecní rozhlasy, které po dobu udržitelnosti dotace 
spravoval svazek. Následně bylo připraveno znění usnesení a bylo o něm hlasováno. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí informaci o darovací smlouvě mezi DSO 
Tolštejn a obcí Doubice jejímž předmětem jsou obecní rozhlasy v ceně 723.437,53 Kč.  
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 



10) PROGRAM ROZVOJE OBCE DOUBICE 2021 – 2027: 

• MAS Český sever z.s. připravila program rozvoje obce Doubice a následně upravila dle 
připomínek zastupitelů. Zastupitelé byli s finální verzí seznámeni a hlasovali o návrhu 
znění usnesení. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje Program rozvoje obce Doubice 2021 – 
2027 v přiloženém (opraveném) znění.  
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 
 

11) DOŠLÁ POŠTA A PODÁNÍ OBČANŮ:    

• Předsedající informoval o žádosti spolku Lunghta o připojení se obce Doubice k 
mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje připojení se k mezinárodní 
kampani „Vlajka pro Tibet“ a rozhoduje, že dne 10.03.2021 bude na 
budově obecního úřadu vyvěšena Tibetská vlajka..  
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 
 

• Předsedající seznámil přítomné s potřebou uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo na 
opravy obecného vodovodu. Po krátké diskuzi na téma spokojenosti s plněním prací a 
předpokládaných cen bylo hlasováno o návrhu usnesení. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje prodloužení smlouvy o dílo s 
firmou Horák, s.r.o. na opravu vodovodu na rok 2021.  
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

• Přítomným byla představena žádost o koupi obecního pozemku p.p.č.1270/1 v k.ú. 
Doubice a souvislosti jejího podání. Po diskuzi o nutnosti udržení pozemku v majetku 
obce z důvodu zachování udržitelnosti dotace bylo hlasováno o návrhu usnesení. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo žádost pana M. o koupi 
obecního pozemku p.p.č.1270/1 v k.ú. Doubice a rozhodlo, že po dobu 
udržitelnosti dotace pozemek prodávat nebude.  
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 12 bylo schváleno 

 
 
 

12) RŮZNÉ + DISKUZE:   
 

• Předsedající seznámil přítomné se spotřebou vody z obecních vodojemů v roce 2020. 
 

• Přítomní byli seznámeni se stavem žádosti o redukci či kácení kaštanu u kostela. 
 



• Paní Jana Fuksová se zeptala na stavby (domky a altány) u domu pana Melichara. Na 
toto téma proběhla mezi zastupiteli diskuze, ze které nevzešel žádný závěr. 
 
  

 
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 22. 03. 2021 od 16:00 hod. 
 

• Předsedající poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil 21. zasedání 
zastupitelstva obce v 17:37. 

 
 
 
 

Zápis byl vyhotoven dne 19. 01. 2021 
 
 
 
Zapsal: Ing. Jan Drozd   …………………………………………… 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
Jaroslav Navara     …………………………………………… 
 
 
 
Jana Fuksová     …………………………………………… 
 
 
 
 
 
Ing. Jan Drozd, starosta obce  …………………………………………… 
 
 
Břetislav Jemelka, místostarosta obce …………………………………………… 

 


