
     

  Obec Doubice 

 
 
 
 
 

 
Zápis z 24. zasedání zastupitelstva obce Doubice 

konaného dne 14. 06. 2021 od 17:00 hodin 

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

 
Termín konání:  14. 06. 2021 od 17:00 hod 

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

 
 

1) ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A 
ZAPISOVATELE: 

• Zasedání zastupitelstva zahájil v 17:00 místostarosta Břetislav Jemelka a zasedání 
zastupitelstva předsedal. 

• Předsedající konstatoval, že se zastupitelstvo sešlo v počtu 6 zastupitelů a že je 
usnášeníschopné.  

• Předsedající navrhl zapisovatelem Břetislava Jemelku (sebe) a ověřovateli zápisu paní 
Janu Fuksovou a pana Jiřího Černého. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
O určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele zastupitelstvo hlasovalo. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice určuje zapisovatelem Břetislava Jemelku (sebe) a 
ověřovateli zápisu paní Janu Fuksovou a pana Jiřího Černého. 
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: 
1) zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  
2) návrh programu  
3) kontrola plnění usnesení 
4) hospodaření obce Doubice do 05/2021 
5) výsledek kontroly hospodaření obce v roce 2020  



6) rozpočtové změny – informace předsedy finančního výboru, rozpočtová změna 
č.2/2021 
7) závěrečný účet obce Doubice za rok 2020 
8) schválení odpisu nedobytné pohledávky (dlužník ve výkonu trestu) 
9) návrh na vyřazení majetku obce Doubice  
10) výpočetní technika účtárna obce – cenové nabídky 
11) záměr prodeje části p.p.č. 2102/1 v k.ú. Doubice 
12) záměr pronájmu obecního bytu (Doubice č.p.50) 
13) jmenování kronikáře obce Doubice   
14) doubický obchod – projednání nákladů 
15) povodňová komise obce Doubice  
16) dotace obecní knihovna 
17) došlá pošta a podání občanů 

- dopravní na křižovatce u Doubické hospody 
- lampy na křižovatce u Staré hospody 
- vyhodnocení dotazníku z newsletteru 
- skleněná popelnice 2020 
- pozvánka biskup Litoměřický mons. Baxant 

18) různé + diskuze 
- vodovodní přípojky v obci 
- veřejné setkání občanů a chalupářů se zastupiteli (plán 2021) 
- smlouva ČUZK (info) 
- smlouva o bezplatném užívání muzeum 
- vlastnické právo k zařízení č.PE16000015- uzavření smlouvy s Ústeckým 
krajem na instalaci a provoz povodňového čidla 

19) 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 konstatoval, která usnesení z minulého řádného zasedání ZO byla 

splněna a postupně je všechny probral (23. zasedání ZO).  
 
 

4) HOSPODAŘENÍ OBCE DOUBICE DO 05/2021: 

• Předsedající seznámil přítomné s hospodařením obce Doubice do 31. 05. 2021 dle 
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu, dále seznámil přítomné se zůstatky finančních 
prostředků na obecních účtech k 31. 05. 2021. 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 května 2021. 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 
 
5) VÝSLEDEK KONTROLY HOSPODAŘENÍ OBCE V ROCE 2020: 
• Předsedající zopakoval přítomným závěry provedené kontroly hospodaření obce 

Doubice v roce 2020, kompletní zprávu z auditu měli zastupitelé k dispozici jako 
podklad k jednání.  

 



 
6) ROZPOČTOVÉ ZMĚNY – INFORMACE PŘEDSEDY FINANČNÍHO VÝBORU, 
ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č.2/2021: 

• Předsedající předal slovo Ing. Pavlu Nečáskovi, který přítomné seznámil s informacemi 
diskutovanými s auditory Ústeckého kraje.  

• Předseda finančního výboru seznámil přítomné s návrhem rozpočtové změny 
č.02/2021 a s jejími jednotlivými položkami a rovněž osvětlil důvody provedení 
rozpočtové změny. Po diskuzi se přítomní shodli, že rozpočtovou změnu č.02/2021 
v předloženém návrhu podpoří.  

• Zastupitelstvo následně hlasovalo o návrhu usnesení.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje rozpočtovou změnu č.2/2021 a to na straně 
příjmů i na straně výdajů o 60.000,- Kč a straně příjmů o 136.950,- Kč a financováním 
ve výši (mínus) 76.950,- Kč  
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 
 
 

7) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOUBICE ZA ROK 2020: 

• Předsedající seznámil přítomné s návrhem závěrečného účtu obce Doubice za rok 
2020, který byl řádně zveřejněn na úřední desce obce Doubice od 17.05.2021 do 
14.06.2021. Následně informoval o tom, že v rámci tohoto bodu programu je nutné 
přijmout několik usnesení týkající se této záležitosti  
 

• Zastupitelstvo hlasovalo o návrzích usnesení.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje celoroční hospodaření obce Doubice a 
závěrečný účet obce Doubice za rok 2020, včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce Doubice za rok 2020 bez výhrad.  
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice bez výhrad schvaluje dle § 4 odst. 8, písmene w) zákona 
č.563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a dle § 84, odst. 2, písmene b) zákona 
č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění účetní závěrku obce Doubice sestavenou ke 
dni 31. 12. 2020.  
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje inventuru za rok 2020 bez výhrad.  
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje vyřazení majetku obce Doubice dle návrhu 
inventarizační komise a dle přílohy č. 1 k zápisu ze 24. zasedání zastupitelstva obce 
Doubice.  
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 



 
 

8) SCHVÁLENÍ ODPISU NEDOBYTNÉ POHLEDÁVKY (DLUŽNÍK VE VÝKONU TRESTU): 

• Přítomní byly seznámeni s návrhem odpisu nedobytné pohledávky za dlužníkem, 
který je ve výkonu trestu ve výši 1900 Kč. Pokud nastane situace, že bude obec moci 
pohledávku opět vymoci, tak se k ní opět přihlásí. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje vyřazení nedobytné pohledávky ve výši 1900 
Kč z účetní evidence a vzdává se práva na tuto pohledávku.  
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 1 Zdrželi se: 1 
Usnesení č. 9 bylo schváleno 
 
 
 

9) VÝPOČETNÍ TECHNIKA ÚČTÁRNA OBCE – CENOVÉ NABÍDKY: 

• Přítomní zastupitelé projednali cenovou nabídku na pořízení nové výpočetní techniky 
pro účetní obce a shodli se na její pořízení. Následně bylo hlasováno o návrhu 
usnesení.  

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo a schvaluje cenovou nabídku na pořízení nové 
výpočetní techniky pro účetní obce a pověřuje místostarostu obce vystavením 
objednávky za celkovou a konečnou cenu 19.900Kč (včetně DPH).  
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 10 bylo schváleno 
 
 

 
10) ZÁMĚR PRODEJE ČÁSTI P.P.Č. 2102/1 V K.Ú. DOUBICE: 

• Předsedající opětovně seznámil přítomné s podanou žádostí pana J.N. o koupi části 
pozemku p.p.č. 2102/1 v k.ú. Doubice. Pan N. už jednal s geodety o oddělení 
předmětné části pozemku. Předběžně se jedná o cca 128 m2. V diskuzi byla navržena 
prodejní cena 50,- Kč/m2 a souhlas se zveřejněním záměru prodeje v okamžiku, kdy 
bude žadatelem předložen oddělovací geometrický plán. Po diskuzi bylo hlasováno o 
návrhu usnesení.     

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo žádost pana J.N. o koupi části pozemku 
p.p.č.2102/2 v k.ú. Doubice, s prodejem předběžně souhlasí a pověřuje starostu obce 
zveřejněním záměru prodeje shora uvedené části pozemku za cenu 50,- Kč/m2 
v okamžiku, kdy bude žadatelem předložen geometrický plán. 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 
 
 
11) ZÁMĚR PRONÁJMU OBECNÍHO BYTU (DOUBICE Č.P.50): 

• Předsedající seznámil přítomné s ústně podanou žádostí pana Z.H. o pronájem 
uvolněného obecního bytu. Ve druhém nadzemním podlaží vlevo od schodiště domu 
č.p.50 v obci Doubice se nachází byt 1 + 1 o celkové výměře 32,2 m2, sestávající z 
pokoje, kuchyně, WC a koupelny. V diskuzi byla navržena výše nájmu 1500,- Kč/měsíc 
a souhlas se zveřejněním záměru pronájmu od 01.08.2021. 
, 
 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo žádost pana Z.H. o pronájem obecního bytu 
v č.p.50 v obci Doubice, s pronájmem předběžně souhlasí a pověřuje starostu obce 
zveřejněním záměru pronájmu shora uvedeného bytu o výměře 32,2 m2 za cenu 1500 
Kč/měsíc. Smlouva bude uzavřena na 1.rok s možností prodloužení smlouvy, vždy na 
1.rok 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 12 bylo schváleno 

 
 
 

12) JMENOVÁNÍ KRONIKÁŘE OBCE DOUBICE   

• Předsedající informoval přítomné, že pan M.H. souhlasil s tím, že bude od roku 2021 
vykonávat funkci kronikáře obce Doubice. ZO projednalo návrh a schválilo jmenování 
nového kronikáře pana M.H.. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice jmenuje novým kronikářem obce Doubice pana M.H. 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 13 bylo schváleno 

 
 
 
13) DOUBICKÝ OBCHOD – PROJEDNÁNÍ NÁKLADŮ: 

• Předsedající konstatoval, že přehled nákladů na rekonstrukci prostor muzea a obchodu 
v budově obecního úřadu (č.p.50) dostali zastupitelé jako podklad k jednání. Jednotlivé 
položky byly zdůvodněny a popsány. Celkové náklady v součtu jednotlivých položek 
dosáhly výše 115.821,- Kč. Dále bylo konstatováno, že veškeré práce na rekonstrukci 
obchodu byly budoucím provozovatelem poskytnuty bezplatně a tedy pokud by měla 
obec hradit i tyto práce byly by celkové náklady minimálně dvojnásobné.   
 
 
 

14) POVODŇOVÁ KOMISE OBCE DOUBICE: 

• Předsedající konstatoval, že po úmrtí pana Miloslava Čapka je potřeba jmenovat 
nového člena povodňové komise. Navrženo bylo, aby tímto členem byl pan Jiří Černý a 
následně bylo hlasováno o návrhu usnesení.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice jmenuje nového člena povodňové komise pana Jiřího 
Černého a pověřuje starostu obce provedením úpravy povodňového plánu v tomto 
smyslu. 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 14 bylo schváleno 
  
 
 

15) DOTACE OBECNÍ KNIHOVNA: 

• Předsedající seznámil přítomné s podanou žádostí o dotaci na modernizaci a 
automatizaci obecní knihovny.   
 
 
 
 
 



16) DOŠLÁ POŠTA A PODÁNÍ OBČANŮ:    

• Předsedající informoval o skutečnosti, že žádost o lepší řešení dopravní situace na 
křižovatce u Doubické hospody byla Policií ČR postoupena k vyřešení na Silniční 
správní úřad MěÚ Rumburk. 
 

• Byla předána informace, že na lampy na křižovatce u Staré hospody, které obtěžují 
přilehlou chalupu světelným smogem budou zakoupeny a instalovány originální stínítka 
tak, aby nebyla ohrožena dotační investice do  rekonstrukce veřejného osvětlení. 
 

• Předsedající informoval přítomné o výsledcích dotazníkového šetření ve věci dopadů 
kůrovcové kalamity ve Šluknovském výběžku a konstatoval, že výsledky jsou veřejně 
přístupné na webu obce Doubice. Dále informoval, že starosta obce informoval Správu 
NP České Švýcarsko o těchto výsledcích a současně požádal zastupitele Filipa 
Molčana, aby na nadcházejícím zasedání Rady NP České Švýcarsko hájil zájmy obce 
Doubice ve smyslu závěrů z minulého zasedání obce Doubice a výsledků 
dotazníkového šetření: 
 
Tzn. že jako samospráva obce Doubice musíme bezvýhradně trvat na zajištění 
bezpečnosti sítě turistických stezek na území NP České Švýcarsko (pěších, cyklo 
i hipostezek). Nesouhlasíme s uzavíráním ani s odznačováním turistických 
stezek. Jsme přesvědčeni, že zde v tomto případě veřejný zájem převažuje nad 
zájmy ochrany přírody a dá se s tím podle našeho názoru legálně úředně 
vypořádat. Nechceme realizovat aktivity, které přinesou přírodnímu prostředí 
újmu, nýbrž pouze zachovat stávající proznačené turistické stezky a zajistit jejich 
elementární bezpečnost.  
 
Není naší ambicí zasahovat do odborného rozhodování o managementu lesních 
ekosystémů v NP, avšak nemůže nám být jedno jak zásadní dopady bude mít 
rozhodnutí Správy NP o významném omezení dostupnosti území NP z pohledu 
jeho využití návštěvníky a potažmo i zásadní omezení turistického ruchu a na něj 
navázaných služeb jako významného způsobu obživy místních obyvatel. 
  

• Předsedající informoval přítomné o skutečnosti, že se obec Doubice umístila na 3. 
místě v soutěži Skleněná popelnice 2020 a s oceněním současně obdržela šek na 
finanční hotovost 15.000 Kč. 
  

• Předsedající informoval o pozvánce mons. Baxanta, biskupa Litoměřického na jednání 
se zástupci obcí Litoměřické diecéze. 
 
 
 

 17) RŮZNÉ + DISKUZE:   

• Předsedající seznámil přítomné s tím, že byla vybudována nová vodovodní přípojka 
k domu paní H. vodoměr byl osazen a byla sepsána smlouva o dodávce pitné vody. 
Další dvě vodovodní přípojky budou po 15.06.2021 budovány v obecní komunikaci „za 
Soukupa“ = přípojka pro pana B. a C. 
 

• Předsedající vyzval přítomné, aby navrhli termín konání tradičního setkání zastupitelů 
s občany a chalupáři obce Doubice v létě 2021. Následně se shodli na termínu 
17.07.2021  
 

• Předsedající konstatoval, že byla uzavřena smlouva s Českým úřadem 
zeměměřičským a katastrálním o bezplatném poskytnutí map pro potřeby obce a 
muzea (mapa z období monarchie Rakouska Uherska) 



  

• Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy o bezplatném užívání prostor 
muzea v budově č.p.50. Zastupitelé se shodli na jejím znění a na tom že ve smlouvě 
bude zachován článek V. Následně bylo hlasováno o návrhu usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje návrh znění smlouvy o bezplatném užívání 
prostor muzea obce Doubice a pověřuje starostu obce podpisem a uzavřením smlouvy 
se Spolkem přátel Doubice z.s.. 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 15 bylo schváleno 
 

• Předsedající seznámil přítomné se žádostí pan Z.H. o poskytnutí bezúročné půjčky ve 
výši 30.000,-Kč na vybavení obecního bytu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice souhlasí s poskytnutím bezúročné půjčky Z.H. ve výši 
30.000,-Kč na vybavení obecního bytu a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Usnesení č. 16 bylo schváleno 
 
 

• Předsedající seznámil přítomné se žádostí SPD na poskytnutí daru ve výši 2.000,- Kč 
na konání tradiční akce koloběžkové závody.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo a schválilo poskytnutí daru SPD ve výši 2.000,-
Kč na konání tradiční akce koloběžkové závody. 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Usnesení č. 17 bylo schváleno 
 

• Předsedající informoval přítomné, že byl ukončen nájem monitorovacích zařízení u 
elektroměrů a vlastnické právo k zařízení č.PE16000015 bylo bezplatně přenecháno 
obci Doubice. 
  

• Přítomní byli informováni, že starosta obce uzavřel smlouvu s Ústeckým krajem na 
instalaci a provoz povodňového čidla v hlásném profilu pod Starou hospodou, které 
bude stav hladiny automaticky přenášet do telefonů povodňové komise obce Doubice. 
Znění smlouvy dostali zastupitelé jako podklad k jednání. 
 
 

 
18) 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 20.09.2021 od 16:00 hod. 
 

• Předsedající poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil 24. zasedání 
zastupitelstva obce v 19:00 

 
 



Zápis byl vyhotoven dne 16. 06. 2021 
 
 
Zapsal: Břetislav Jemelka   …………………………………………… 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
Jana Fuksová      …………………………………………… 
 
 
Jiří Černý      …………………………………………… 
 
 
Ing. Jan Drozd, starosta obce  …………omluven, nepřítomen……… 
 
 
Břetislav Jemelka, místostarosta obce …………………………………………… 


