
     

  Obec Doubice 

 
 
 
 
 

 
Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Doubice 

konaného dne 20. 09. 2021 od 16:00 hodin 

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

 
Termín konání:  20. 09. 2021 od 16:00 hod 

 
Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny):, Břetislav Jemelka, Jana Fuksová, Jaroslav 
Navara, Ing. Pavel Nečásek, Filip Molčan, Jiří Černý, Ing. Jan Drozd (7 členů ZO = 100%) 
Nepřítomni: 0 

 
 

1) ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A 
ZAPISOVATELE: 

• Zasedání zastupitelstva zahájil v 16:00 starosta Jan Drozd a zasedání zastupitelstva 
předsedal. 

• Předsedající požádal přítomné o minutu ticha k uctění památky zemřelého pana Z. H.  

• Předsedající konstatoval, že se zastupitelstvo sešlo v počtu 7 zastupitelů a že je 
usnášeníschopné.  

• Předsedající navrhl zapisovatelem Jana Drozda (sebe) a ověřovateli zápisu pana Filipa 
Molčana a pana Pavla Nečáska. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
O určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele zastupitelstvo hlasovalo. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice určuje zapisovatelem Jana Drozda (sebe) a ověřovateli 
zápisu pana Filipa Molčana a pana 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: 
Navržený program:  
1) zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2) návrh programu 
3) kontrola plnění usnesení 



4) hospodaření obce Doubice do 08/2021 
5) kontrola hospodaření obce v roce 2021 (dílčí audit UK) 
6) rozpočtová změna 3/2021 
7) výsledek kontroly HZS – krizové řízení 
8) zrušení požadavku ČEZ na věcné břemeno (1094/2 v k.ú. Doubice) 
9) ČOV dotace info ( + exkurze obec Starkoč) 
10) kolaudace rekonstrukce obchodu 
11) dotace VO II.etapa (cenová nabídka fa. Metrolux) 
12) veřejná sbírka obec Mikulčice 
13) studie proveditelnosti odpady – Sdružení pro rozvoj Šluknovska 
14) zaměstnanci VPP na OÚ 
15) dotace obecní knihovna 
16) došlá pošta a podání občanů 
  - dopravní situace na křižovatce u Doubické hospody 
  - lampy na křižovatce u Staré hospody 
  - žádost o koupi pozemku p.p.č.285/5 v k.ú. Doubice 
  - žádost o nový výpočet vodného Doubice č.ev.147 
17) různé + diskuze 
  - vodovod Doubice info 
  - veřejné setkání občanů a chalupářů se zastupiteli (podzim 2021) 
  - setkání se seniory 2021 
  - stavební povolení – revitalizace Velkého rybníka 
  - smlouva na odběr textilu (Dimatex) – informace 
  - opravy budovy OÚ (obchod, fasáda, byt, muzeum, okna…) 
  - krádež obecního majetku (křovinořez) + pojištění 
18) 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 konstatoval, která usnesení z minulých řádných i e-mailových zasedání 
ZO byla splněna a postupně je všechny probral (23. zasedání ZO, 24. zasedání ZO a 
emailové hlasování ze dne 27.07.2021).  

• zastupitelstvo obce Doubice se shodlo na revokaci usnesení č.4 z emailového 
hlasování ZO ze dne 27.07.2021. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice revokuje své usnesení č.4 z e-mailového zasedání ZO 
Doubice ze dne 27.07.2021. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 
 
 
 

4) HOSPODAŘENÍ OBCE DOUBICE DO 08/2021: 

• Předsedající seznámil přítomné s hospodařením obce Doubice do 31. 08. 2021 dle 
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu, dále seznámil přítomné se zůstatky finančních 
prostředků na obecních účtech k 31. 08. 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 srpna 2021. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 
 
5) KONTROLA HOSPODAŘENÍ OBCE V ROCE 2021 (DÍLČÍ AUDIT UK): 

• Předsedající informoval přítomné, že dílčí kontrola hospodaření obce Doubice v roce 
2021 proběhne dne 22.11.2021 na OÚ a pozval k účasti na této kontrole případné 
zájemce z řad zastupitelů.  

 

 
6) ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č.3/2021: 

• Předsedající předal slovo Ing. Pavlu Nečáskovi, který přítomné seznámil s připravenou 
rozpočtovou změnou č.3./2021, která byla před zasedáním ZO projednána finančním 
výborem.  

• Předseda finančního výboru seznámil přítomné s návrhem rozpočtové změny 
č.03/2021 a s jejími jednotlivými položkami.  

• Zastupitelstvo následně hlasovalo o návrhu usnesení.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje rozpočtovou změnu č.3/2021 a to na straně 
příjmů o 261.009,22 Kč; na straně výdajů o 199.009,22,- Kč a financováním ve výši 
(mínus) 62.000,- Kč  
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 
 

7) VÝSLEDEK KONTROLY HZS – KRIZOVÉ ŘÍZENÍ: 

• Předsedající seznámil přítomné s výsledky kontroly HZS ze dne 27.07.2021. Kontrolou 
nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.  

 
 

8) ZRUŠENÍ POŽADAVKU ČEZ NA VĚCNÉ BŘEMENO (1094/2 V K.Ú. DOUBICE): 

• Předsedající seznámil přítomné se skutečností, že stavba ČEZ (Investiční akce IV-12-
4019494) se nedotkne pozemku obce Doubice p.p.č. 1094/2 v k.ú. Doubice. Smlouva o 
zřízení věcného břemene (služebnosti) tak nebude uzavřena. 
 
 

9) ČOV DOTACE INFO (+ EXKURZE STARKOČ): 

• Předsedající předal slovo B.Jemelkovi, který seznámil přítomné s průběhem 
projekčních prací na přípravě PD domovních ČOV. Aktuálně získal pan projektant 
podklady od 2/3 plánovaných umístění ČOV. Plánovaný časový průběh akce je 
následující: 
kontrolní sondy podloží: 10/2021 
projektová dokumentace: 11/2021 
stavební povolení  02/2022 
výběrové řízení  04/2022 
realizace   06/2022 - 12/2023 

• přítomní byli dále seznámeni se zjištěními na exkurzi do obce Starkoč, která takovýto 
projekt již zrealizovala a domovní ČOV provozuje (provedení, přenos dat, dispečink, 
smlouvy, vstupní poplatky, provozní řešení a provozní poplatky, spoluúčast uživatelů 
apod.). 
 



 
10) KOLAUDACE REKONSTRUKCE OBCHODU: 

• Přítomní zastupitelé byli seznámení s provedenou a úspěšně ukončenou kolaudací 
rekonstrukce obchodu v budově OÚ a souvisejícími skutečnostmi a vyjádřeními 
jednotlivých dotčených orgánů (hygiena, HZS, OŽP, CHKO ...).  

 
 

 
11) DOTACE VO II. ETAPA (CENOVÁ NABÍDKA FY. METROLUX): 

• Předsedající seznámil přítomné se skutečností, že obec Doubice je připravena podat 
žádost o dotaci (NPŽP) na druhou etapu rekonstrukce veřejného osvětlení. Tak jako v 
minulých letech hodlá obec využít služeb firmy Metrolux k podání žádosti a 
administraci dotace. Projekčně je obec připravená z minulého roku, pouze v případě, 
že Státní fond životního prostředí změní podmínky (požadovaný světelný tok a jeho 
intenzita ve vztahu k snižování světelného smogu), bude třeba upravit PD a 
energetický posudek. Pro tento případ si starosta vyžádal dvě cenové nabídky a pokud 
je zastupitelstvo obce schválí bude variantně využita tak, která dle situace nastane. 

    
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje variantní cenové nabídky firmy Metrolux: 
varianta 1 – nabídka na podání žádosti a administraci = 12.000,- Kč bez DPH 
varianta 2 – nabídka na podání žádosti, přepracování PD a energetického posudku = 
46.000,- Kč bez DPH. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 
 
12) VEŘEJNÁ SBÍRKA OBEC MIKULČICE 

• Předsedající informoval o ukončené veřejné sbírce pro obec Mikulčice, kterou bylo 
vybráno 135.400 Kč. Dále proběhla diskuze o způsobu převodu vybraných prostředků 
obci Mikulčice a případných podmínkách využití těchto financí. Následně bylo 
hlasováno o návrhu usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí informaci o ukončené veřejné sbírce na 
Mikulčice a pověřuje starostu obce přípravou a podpisem darovací smlouvy na 
vybranou částku 135.400,- Kč. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 
 
 

13) STUDIE PROVEDITELNOSTI ODPADY – SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ ŠLUKNOVSKA   

• předsedající seznámil přítomné s cenovou nabídkou na zpracování studie 
proveditelnosti zajištění sběru, svozu a zpracování odpadů vlastní organizací obcí 
Šluknovského výběžku a se skutečností, že je možnost čerpat i na tuto studii dotaci. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo informaci pracovní skupiny Sdružení pro rozvoj 
Šluknovska, se sídlem nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, IČO 49889681, o společném 
postupu obcí Šluknovska v otázce odpadového hospodářství. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 8 bylo schváleno 
 
 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje návrh pracovní skupiny SPRŠ o společného 
postupu obcí Šluknovska v otázce odpadového hospodářství. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 9 bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice souhlasí, aby Dobrovolný svazek obcí Sever, se sídlem 
Lipová 422, 407 81 Lipová, IČO 70810141, jako zadavatel zajistil vypracování „Studie 
proveditelnosti zajištění sběru, svozu a zpracování odpadů vlastní organizací včetně 
klíčového personálního obsazení.“, a pověřuje starostu obce Doubice podpořit tento 
záměr na členské schůzi Dobrovolného svazku obcí Sever. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 10 bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice souhlasí, aby Dobrovolný svazek obcí Sever, se sídlem 
Lipová 422, 407 81 Lipová, IČO 70810141, zajistil podání žádostí o dotaci z Programu 
pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025, 
na spolufinancování „Studie proveditelnosti zajištění sběru, svozu a zpracování odpadů 
vlastní organizací včetně klíčového personálního obsazení.“. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 11 bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje, spolufinancování „Studie proveditelnosti 
zajištění sběru, svozu a zpracování odpadů vlastní organizací včetně klíčového 
personálního obsazení.“ do maximální výše 40. 000,- Kč. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 12 bylo schváleno 

 
 
 
14) ZAMĚSTNANCI VPP NA OÚ: 

• starosta a místostarosta obce seznámili přítomné se stavem zaměstnanců na OÚ a 
plánovaným postupem v této věci. Základní obsluha obce je tak po smrti pana ZH 
zajištěna.  
 
 
 

15) DOTACE OBECNÍ KNIHOVNA: 

• Předsedající seznámil přítomné s podanou žádostí o dotaci na modernizaci a 
automatizaci obecní knihovny a s tím, že žádost byla úspěšná a dotace byla obci 
Doubice přiznána ve výši 35.000,- Kč. Následně bylo hlasováno o návrhu usnesení.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí informaci o získané dotaci na 
modernizaci obecní knihovny a pověřuje starostu obce objednáním výpočetní techniky 
a software v ceně do maximální výše 60. 000,- Kč. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 13 bylo schváleno 
 



 
 

16) DOŠLÁ POŠTA A PODÁNÍ OBČANŮ:    

• Přítomní projednali návrh OOP s návrhem řešení dopravní situace na křižovatce u 
Doubické hospody a konstatovali, že takovýto návrh problém s bezpečností neřeší. 
Předsedající vysvětlil, že SSÚ  a Policie nedovolí umístění zrcadla ani změnu přednosti 
v jízdě a tak úřadu nezbylo než toto řešení. F.Molčan slíbil projednat tento návrh na 
dopravní fakultě a zkusit najít jiné řešení. Připomínky k návrhu OOP lze podat až do 
16.10.2021. 
 

• Byla předána informace, že na lampy na křižovatce u Staré hospody, které obtěžují 
přilehlou chalupu světelným smogem budou instalovány jiné čočky tak aby světla měla 
menší rozptyl světelného kuželu, neboť stínítka situaci s obtěžujícím světlem 
nevyřešila. 
 

• Předsedající seznámil přítomné s žádostí paní M.K. o koupi pozemku p.p.č.285/5 v k.ú. 
Doubice a po diskuzi, kde bylo mimo jiné konstatováno, že do konce roku 2021 připraví 
a schválí ZO nové podmínky prodeje obecním pozemků v obci, bylo hlasováno o 
návrhu usnesení. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo žádost paní M.K. o koupi pozemku p.p.č.285/5 
v k.ú. Doubice o výměře 668 m3, s prodejem předběžně souhlasí a pověřuje starostu 
obce Doubice zveřejněním záměru prodeje dotčeného pozemku za cenu 50 Kč/m2. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 14 bylo schváleno 
 

• Předsedající seznámil přítomné s žádostí pana O.D. o účtování dotované ceny 
vodného na spotřebu v objektu č.ev.147, jelikož došlo k poruše na vodoinstalaci a 
spotřeba byla velmi vysoká (cca 750 m3). Po rozsáhlé diskuzi bylo hlasováno o návrhu 
usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo žádost pana O.D. a rozhodlo, že mu bude 
fakturována celá spotřeba za dotovanou cenu 45 Kč/m3. 
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 3 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 15 bylo schváleno 
  

• přítomný P.N. podal ústní žádost o účtování dotované ceny vodného na spotřebu v 
objektu č.p.192, jelikož došlo k poruše na vodoinstalaci a spotřeba byla velmi vysoká 
(cca 400 m3). Po další rozsáhlé diskuzi bylo hlasováno o návrhu usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo žádost pana P.N. a rozhodlo, že mu bude 
fakturována celá spotřeba za dotovanou cenu 45 Kč/m3. 
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 2 Zdrželi se: 1 
Usnesení č. 16 bylo schváleno 

 
 
 
 
 

 18) RŮZNÉ + DISKUZE:   

• Předsedající seznámil přítomné s tím, že vodojem na Spravedlnosti je z důvodu 
zhoršené kvality vody chlorován tak, aby došlo ke zlepšení stavu. 



 

• Přítomní se shodli, že termín konání tradičního setkání zastupitelů s občany a 
chalupáři obce Doubice na podzim 2021 a termín setkání s seniory bude domluven na 
příštím zasedání ZO dle Covidové situace. 
 

• Předsedající konstatoval, že stavební povolení na rekonstrukci Velkého rybníka je stále 
v řešení stavebního (vodoprávního) úřadu a dále informoval o stavu doplnění dalších 
požadovaných či termínově prošlých dokumentů. 

 

• Přítomným byla představena uzavřená smlouva na likvidaci tříděného textilu s firmou 
DIMATEX.  

 

• Předsedající seznámil přítomné s  celkovými dosud vynaloženými náklady na opravu 
budovy obecního úřadu a cenovými nabídkami na dokončovací práce (nátěr oken a 
dveří). Následně bylo hlasováno o návrzích usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje cenovou nabídku pana I. na opálení a dvojitý 
nátěr zbývajících oken budovy OÚ v ceně 32.700,- Kč a pověřuje starostu obce 
vystavením objednávky. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 17 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje cenovou nabídku pana I. na obroušení a dvojitý 
nátěr vchodových dveří budovy OÚ v ceně 14.200,- Kč a pověřuje starostu obce 
vystavením objednávky. 
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 3 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 18 bylo schváleno 
 

• Předsedající informoval přítomné o stavu ve věci odcizeného křovinořezu. 
  

• F.Molčan požádal o zvážení možnosti lepšího úročení obecních financí. Předsedající 
přislíbil jednat s ČSOB. 

 

• Přítomný host pan K.M. požádal o provedení nátěru střechy budovy OÚ, v této věci mu 
nebylo zatím vyhověno. Dále poděkoval za péči o muzeum a navrhl přesunout ceny 
„skleněné popelnice“ do muzea. To mu bylo přislíbeno. 
 
 

 
19) 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 25. 10. 2021 od 16:00 hod. 
 

• Předsedající poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil 25. zasedání 
zastupitelstva obce v 19:12. 

 
 

Zápis byl vyhotoven dne 22. 09. 2021 



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


