
     

  Obec Doubice 

 
 
 
 
 

 
Zápis z mimořádného 22. zasedání zastupitelstva obce Doubice 

konaného dne 10. 02. 2021 od 16:00 hodin 

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

 
Termín konání:  10. 02. 2021 od 16:00 hod 

 
Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny):, Břetislav Jemelka, Jana Fuksová, Jaroslav 
Navara, Ing. Pavel Nečásek, Miloslav Čapek, ( 5 členů ZO = 71%) 
Nepřítomni (omluveni):  Ing. Jan Drozd, Filip Molčan 

 
 
 

1) ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A 
ZAPISOVATELE: 

• Zasedání zastupitelstva zahájil v 16:00 místostarosta Břetislav Jemelka a zasedání 
zastupitelstva předsedal. 

• Předsedající konstatoval, že se zastupitelstvo sešlo v počtu 5 zastupitelů a že je 
usnášeníschopné. 

• Předsedající navrhl zapisovatelem Břetislav Jemelka (sebe) a ověřovateli zápisu pana 
Ing. Pavla Nečáska 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 Břetislava Jemelku a ověřovateli 
zápisu pana Ing. Pavla Nečáska a pana Miloslava Čapka. 
Výsledek hlasování: Pro: 5 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, sám vznesl návrh na 
doplnění bodu č.4 – dodatek č.1 ke smlouvě s firmou Eko-kom, a.s., ;další návrh 
vznesen nebyl. 

• ZO hlasovalo o návrhu upraveného programu. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje následující doplněný program zasedání 
zastupitelstva: 
3) Nový zákon o odpadech 541/2021 Sb, - Dohoda o úhradě poplatků a předávání 
dokladů, včetně příloh. 



4) dodatek č.1 ke smlouvě s firmou Eko-kom, a.s. o zajištění zpětného odběru a využití 
odpadů z obalů 
5) usnesení a závěr 
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 
 
 

3) NOVÝ ZÁKON O ODPADECH 541/2021 SB, - DOHODA O ÚHRADĚ POPLATKŮ A 
PŘEDÁVÁNÍ DOKLADŮ, VČETNĚ PŘÍLOH: 

• Předsedající seznámil přítomné se zněním nového zákona o odpadech 541/2021 Sb, - 
Dohoda o úhradě poplatků a způsobu předávání dokladů, včetně příloh těchto 
dokumentů.  

• Přítomní zastupitelé hlasovali o návrhu usnesení. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje Dohodu o úhradě poplatku a předávání 
dokladů, včetně příloh, které jsou součástí  zápisu a pověřuje místostarostu podpisem 
smlouvy a příloh. 
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 
 

4) DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ S FIRMOU EKO-KOM, A.S. O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO 
ODBĚRU A VYUŽITÍ ODPADŮ Z OBALŮ 

• Předsedající seznámil přítomné se zněním dodatku č.1. ke smlouvě s firmou Eko-kom, 
a.s., kterým bude ke spolupráci v této oblasti určena firma EKO servis Varnsdorf, a.s. 

• Přítomní zastupitelé hlasovali o návrhu usnesení. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě s firmou EKO-KOM a 
pověřuje místostarostu podpisem dodatku č.1 smlouvě v předloženém znění. 
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 
 
5) 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 si potvrdili termín příštího zasedání zastupitelstva obce, které 
proběhne dne 22. 03. 2021 od 16:00 hod. 
 

• Předsedající poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil mimořádné 22. zasedání 
zastupitelstva obce v 16:30. 

 
 
 
 

Zápis byl vyhotoven dne 10. 02. 2021 
 
 
 



Zapsal: Břetislav Jemelka   …………………………………………… 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
Ing. Pavel Nečásek,     …………………………………………… 
 
 
 
Miloslav Čapek    …………………………………………… 
 
 
 
 
Ing. Jan Drozd, starosta obce  ……nepřítomen, omluven…………… 
 
 
Břetislav Jemelka, místostarosta obce …………………………………………… 


