
     

  Obec Doubice 

 
 
 
 
 

 
Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Doubice 

konaného dne 24. 01. 2022 od 16:00 hodin 

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

 
Termín konání:  24. 01. 2022 od 16:00 hod 

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

 
 

1) ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A 
ZAPISOVATELE: 

• Zasedání zastupitelstva zahájil v 16:03 starosta Jan Drozd a zasedání zastupitelstva 
předsedal. 

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

• Předsedající navrhl zapisovatelem Ing. Jana Drozda (sebe) a ověřovateli zápisu paní 
Janu Fuksovou 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 paní Janu Fuksovou a pana Pavla Nečáska. 
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) pověření kontrolního výboru provedením kontroly plnění přijatých usnesení od 
10/2020 
5) rozpočtová změna provedená na konci roku starostou obce 
6) plán odběru vzorků vody 2022 + objednávka 



7) smlouva na opravy vodovodu Doubice 2022 
8) výpověď smluv na dodávku elektrické energie (UTILYS) 
9) žádost o splátkový kalendář na vyúčtování vody 2021 
10) odpadové hospodářství obce (finance) 
11) došlá pošta a podání občanů 
  - kontrola hospodaření obce Doubice za rok 2021 (audit UK) 
  - žádost o koupi obecního pozemku p.p.č.1136/1 
  - žádost KSHČMS Ústeckého kraje 
12) různé + diskuze 
  - rozhodnutí Správy NP (běžkařské trasy) 
  - spotřeba surové vody 2021 
  - rezervní fond vodovod 
13) 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 minulých řádných zasedání ZO byla 
splněna a postupně je všechny probral (27. zasedání ZO).  

 
 

4) POVĚŘENÍ KONTROLNÍHO VÝBORU PROVEDENÍM KONTROLY PLNĚNÍ 
PŘIJATÝCH USNESENÍ OD 10/2020: 

• Předsedající pověřil kontrolní výbor provedením kontroly plnění usnesení zastupitelstva 
obce Doubice od října 2020 do prosince 2021, a to v termínu do 30.03.2022. Současně 
konstatoval, že kontrolnímu výboru pošle podklady e-mailem a to včetně usnesení 
přijímaných prostřednictvím e-mailu v době epidemie Covidu. 

• Zastupitelstvo obce následně hlasovalo o vzetí na vědomí informace o hospodaření 
obce Doubice. 

 
 

5) ROZPOČTOVÁ ZMĚNA PROVEDENÁ NA KONCI ROKU STAROSTOU OBCE: 

• Předsedající nejprve seznámil přítomné s hospodařením obce Doubice do 31. 12. 2021 
dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu, dále seznámil přítomné se zůstatky 
finančních prostředků na obecních účtech k 31. 12. 2021.  

• 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 2021. 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 
 

• Předsedající seznámil přítomné s poslední rozpočtovou změnou č.6/2021 a jejími 
jednotlivými položkami. Nejvýznamnější změny nastaly v paragrafu 6330 (převody 
vlastním fondům). Z důvodu změn úrokových sazeb jednotlivých bankovních produktů 
a jejich lepšího využití ve prospěch obce, bylo na termínovaný účet převedeno 
3.962.052 Kč tak, aby zůstatek tohoto účtu ve výši 1.037.948 Kč byl navýšen na 
rovných 5 mil. Kč. Tento převod vynesl na úrocích za prosinec 7.038 Kč. Zvlášť byly 
převedeny prostředky do fondu oprav doubického vodovodu ve výši 200.000 Kč. V 
důsledku těchto finančních přesunů jsou v poslední rozpočtové změně na paragrafu 
6330 provedeny změny ve výši 8.048.800 Kč. 



• Zastupitelstvo následně po diskuzi hlasovalo o návrhu usnesení.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí rozpočtovou změnu č.6/2021 provedenou 
na konci roku starostou obce a současně dodatečně schvaluje provedené převody v 
rámci vlastních fondů na paragrafu 6330.  
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 
 

6) PLÁN ODBĚRU VZORKŮ VODY 2022 + OBJEDNÁVKA: 

• Předsedající seznámil přítomné s plánem kontroly pitné vody pro rok 2022 a se 
souhlasným vyjádřením KHS. Popsal kde a jak budou odebírány vzorky pitné vody. 
Následně po krátké diskuzi na toto téma bylo hlasováno o návrhu usnesení.   

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje plán odběru vzorků pitné vody na rok 2022 a 
pověřuje starostu obce objednáním rozborů vody u Severočeské servisní, a.s. dle 
aktuálního ceníku.  
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 
 

7) SMLOUVA NA OPRAVY VODOVODU DOUBICE 2022: 

• Předsedající představil přítomným návrh znění dodatku č.4 ke smlouvě o dílo 
č.100/2017 včetně aktualizace cen a zastupitelstvo následně hlasovalo o návrhu 
usnesení.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje dodatek č.4 ke smlouvě o dílo č.100/2017 
včetně aktualizace cen a pověřuje starostu jeho podpisem.  
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 
 

8) VÝPOVĚĎ SMLUV NA DODÁVKU ELEKTRICKÉ ENERGIE (UTILYS): 

• Předsedající oznámil přítomným, že koncem roku 2021 byl smluvním dodavatelem 
elektrické energie UTILYS osloven ve věci podpisu smluv na rok 2022 s tím, že cena 
se razantně navyšuje, starosta oslovil ČEZ ke zpracování cenové nabídky na totožná 
odběrná místa a vzhledem k levnější ceně a nejisté situaci na trhu s elektřinou rozhodl 
o přechodu těchto odběrných míst k ČEZ, a.s.. Po diskuzi bylo hlasováno o návrhu 
usnesení. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí provedenou změnu dodavatele 
elektrické energie u třech odběrných míst obce Doubice. 
EAN859182400406706167,  EAN859182400406706204,  
EAN859182400406706181. 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 
 

9) ŽÁDOST O SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ NA VYÚČTOVÁNÍ VODY 2021: 

• Přítomní zastupitelé diskutovali o doručené žádosti odběratele p. A.J. o schválení 
splátkového kalendáře na dlužnou částku za odběr vody, jelikož se dostala do finanční 
tísně. Zastupitelé o schválení návrhu splátkového kalendáře č.21-006-0125 hlasovali.  



 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje splátkový kalendář k vyúčtování vody č.21-006-
00125 v předloženém znění. 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 8 bylo schváleno 
 

 
 

10) ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE (FINANCE): 

• Předsedající představil přítomným bilanci nákladů a výnosů odpadového hospodářství 
obce Doubice v roce 2021, ze kterého vyplývá, že náklady převyšují výnosy o 36%, a 
to v celkové výši 77 tis. Kč bez započtení platu pracovníka VPP. Náklady byly 
posuzovány zvlášť podle druhu odpadu (komunální, tříděny, velkoobjemový a 
nebezpečný). Následovala rozsáhlá diskuze o tom, zda smluvní platbu za odpady 
každému smluvnímu partnerovi zvýšit či nikoliv. Padlo několik návrhů na zvýšení a 
rovněž zazněly argumenty proti zvyšování smluvní platby za odpad. Následně se 
přítomní shodli, že obecní rozpočet odpadové hospodářství dotoval vždy a že schodek, 
a to i ten očekávaný, dokáže obecní rozpočet bez problémů pokrýt. Následně z diskuze 
vyplynulo, že na rok 2022 se smluvní platba za odpad zvyšovat nebude a zastupitelé 
hlasovali o návrhu usnesení. 

    
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice se usneslo, že smluvní platba za odpad na rok 2022 
zůstává v nezměněné výši. 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 
 
 
11) DOŠLÁ POŠTA A PODÁNÍ OBČANŮ:    

• Přítomní byli informování o oznámeném dokončení přezkoumání hospodaření obce 
Doubice za rok 2021, které provede Ústecký kraj dne 04.04.2022 

 
 

• Předsedající obeznámil přítomné s žádostí manželů I. o koupi obecního pozemku 
p.p.č.1136/1 v k.ú. Doubice a zabezpečení správného odtoku vody z cesty v 
chatičkách. Následovala diskuze o potřebnosti pozemku, umístění lávky, pozemcích 
sousedů a rovněž o odvodnění cesty, Z diskuze následně vyplynulo, že pozemek je pro 
obec zbytný a voda bude vyřešena společně s odtahem odpadní vody z plánované 
ČOV u č.p.65. Zastupitelé hlasovali o návrhu usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo žádost manželů I. o koupi pozemku 
p.p.č.1136/1 v k.ú. Doubice, s prodejem předběžně souhlasí a pověřuje starostu obce 
zveřejněním záměru prodeje pozemku v celkové výměře 163 m2 za cenu 50,. Kč/m3 . 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 10 bylo schváleno 
 
 

• Předsedající seznámil přítomné s žádostí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska o 
finanční příspěvek na zajištění Mistrovství České republiky v celoroční činnosti dorostu. 
Po krátké diskuzi bylo hlasováno o návrhu usnesení. 
 
 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a 
Slezska o finanční příspěvek na zajištění Mistrovství České republiky v celoroční 
činnosti dorostu a usneslo se, že obec Doubice příspěvek na mistrovství neposkytne. 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 11 bylo schváleno 
 

 
 14) RŮZNÉ + DISKUZE:   

• Přítomní byli seznámeni s rozhodnutím Správy NP České Švýcarsko a CHKO Labské 
pískovce o povolení vjezdu pro skútr za účelem tvorby běžkařských tras. 

 

• Předsedající seznámil přítomné s celkovou spotřebou vody v obci Doubice v roce 2021 
dle vodoměrů na vodojemech. 

 

• Předsedající informoval o skutečnosti, že rezervní fond na opravy vodovodu má dle 
vůle zastupitelů podobu samostatného termínovaného vkladu, kde je v současné době 
uložena částka 691.533 Kč určená výhradně k opravám a investicím do obecního 
vodovodu. 

  

• Bylo oznámeno, že termín Doubického plesu se posouvá z 05.03.2022 na 02.04.2022. 
Místo konání na Dýmníku se nemění.   

 

• Paní Jana Fuksová požádala o odstranění dřeva z hráze, což bylo přislíbeno. Dále 
vznesla dotaz na dokončení rekonstrukce VO. V této věci se bude obec snažit po 
předchozích neúspěšných pokusech získat dotaci i za cenu vyšší spoluúčasti obecního 
rozpočtu.  

 

• Předsedající zahájil krátkou diskuzi o obnově kamerového systému obce Doubice s 
tím, že zajistí cenovou nabídku na mnohem kvalitnější systém než byl využíván dosud. 

 

• Pan K.M. požádal o nátěr dveří dílny obecního úřadu. Tato práce bude zadána 
pracovnici VPP.  
 

• Paní Jana Fuksová upozornila na poškozenou střechu kostela, do kterého na více 
místech zatéká. Předsedající přislíbil jednat s farářem a případně i s Litoměřickou 
diecézí tak, aby dosáhl opravy a zabránil vzniku dalších škod na kostele, vybavení či 
varhanách. 

 

• Jiří Černý informoval o provedené opravě komunikačního zařízení mezi vodojemem a 
vrtem obecního vodovodu. 
  

 
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 28. 02. 2022 od 16:00 hod. 
 

• Předsedající poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil 28. zasedání 
zastupitelstva obce v 17:55. 

 



 
Zápis byl vyhotoven dne 25. 01. 2022 
 
 
 
Zapsal: Ing. Jan Drozd   …………………………………………… 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
Jana Fuksová     …………………………………………… 
 
 
 
Ing. Pavel Nečásek    …………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jan Drozd, starosta obce  …………………………………………… 
 
 
 
 
Břetislav Jemelka, místostarosta obce …………………………………………… 


