
     

  Obec Doubice 

 
 
 
 
 

 
Zápis z 29. zasedání zastupitelstva obce Doubice 

konaného dne 28. 02. 2022 od 16:00 hodin 

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

 
Termín konání:  28. 02. 2022 od 16:00 hod 

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

 
 

1) ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A 
ZAPISOVATELE: 

• Zasedání zastupitelstva zahájil v 16:05 starosta 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 pana 
Jaroslava Navaru 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 Jana Drozda (sebe) a ověřovateli 
zápisu pana Jaroslava Navaru a pana Jiřího Černého. 
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 předsedající a návrh doplnit bod 14) Pomoc Ukrajině a bod 15) Inventura 
2021 + návrh na vyřazení majetku obce.  

• ZO hlasovalo o doplněném 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 v lednu 2022 
5) Rozpočtová změna č.1/2022 



6) zpráva kontrolního výboru z kontroly plnění přijatých usnesení od 10/2020 
7) BabyBox – darovací smlouva 
8) Bezúročná půjčka zaměstnanci OÚ 
9) MAS Český sever - dotace 
10) změna podmínek smluv na dodávku elektrické energie (UTYLIS – vrt+vodojem) 
11) Digitální technická mapa – smlouva Ústecký kraj 
12) Kronika obce Doubice 2015 - 2020 
13) došlá pošta a podání občanů 

- žádost o koupi obecního pozemku p.p.č.1136/1 
- smlouva Městská knihovna Děčín 

14) Pomoc Ukrajině 
15) Inventura 2021 + návrh na vyřazení majetku obce 
16) různé + diskuze 

- objednávka rozborů vody 
- info PD ČOV 

17) 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 zasedání ZO byla 
splněna a postupně je všechny probral (28. zasedání ZO).  

 
 

4) HOSPODAŘENÍ OBCE DOUBICE V LEDNU 2022: 

• Předsedající seznámil přítomné s hospodařením obce Doubice do 31. 01. 2022 dle 
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu, dále seznámil přítomné se zůstatky finančních 
prostředků na obecních účtech k 31. 01. 2022. 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 ledna 2022. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 
 

5) ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č.1/2022: 

• Předsedající přítomné seznámil s připravenou rozpočtovou změnou č.1/2022 a jejími 
jednotlivými položkami.  

• Zastupitelstvo následně po diskuzi hlasovalo o návrhu usnesení.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje rozpočtovou změnu č.1/2022 a to na straně 
příjmů o 932.333,64 Kč, na straně výdajů o 791.533,64 Kč a financováním mínus 
140.800,- Kč..  
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

• Předsedající předal slovo Pavlu Nečáskovi, který krátce okomentoval účetní výkazy 
k roční závěrce (VZZ, rozvaha, příloha) a konstatoval, že obec Doubice hospodařila 
v roce 2021 s přebytkem 736 tis. Kč.  



 
6) ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU Z KONTROLY PLNĚNÍ PŘIJATÝCH USNESENÍ 
OD 10/2020: 

• Předsedající seznámil přítomné s výsledkem kontroly provedené kontrolním výborem, 
ze kterého vyšla dvě doporučení (1 revokace a nové usnesení k pronájmu bytu 
v č.p.50). Následně po krátké diskuzi na toto téma bylo hlasováno o návrzích usnesení.   

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o provedené 
kontrole plnění unesení od 10/2020.  
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice revokuje své usnesení č.9 z 23. zasedání ZO Doubice ze 
dne 10.05.2021.  
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí skutečnost, že od 15.02.2022 do 
30.04.2022 je obecní byt v souladu s přijatým usnesením pronajat paní I.Č. a schvaluje 
možnost prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou.  
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 
 

 
7) BABYBOX – DAROVACÍ SMLOUVA: 

• Předsedající představil přítomným žádost spolku BABYBOX a znění darovací smlouvy 
a zastupitelstvo následně hlasovalo o návrhu usnesení.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje poskytnutí daru spolku BABYBOX ve výši 5000 
Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.  
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 8 bylo schváleno 
 
 
 

8) BEZÚROČNÁ PŮJČKA ZAMĚSTNANCI OÚ: 

• Předsedající s přítomnými prodiskutoval mailovým hlasováním schválenou půjčku 
zaměstnanci obecního úřadu Doubice paní A.H.. Po diskuzi bylo hlasováno o návrhu 
usnesení. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice potvrzuje následující usnesení, které bylo přijato dne 
17.02.2022 prostřednictvím e-mailového hlasování: Zastupitelstvo obce Doubice 
souhlasí s poskytnutím bezúročné půjčky zaměstnanci obecního úřadu paní A. H. ve 
výši 15.000,-Kč na překlenutí kritické rodinné finanční situace a pověřuje starostu obce 
uzavřením smlouvy s tím, že měsíční splátka bude stanovena ve výši 2000,- Kč/měsíc 
a poslední splátka ve výši 1000,- Kč. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 



 
9) MAS ČESKÝ SEVER - DOTACE: 

• Přítomní zastupitelé diskutovali o doručené žádosti MAS Český Sever, z.s. o 
poskytnutí neinvestiční dotace a o možnosti čerpat dotace na: 1) zvelebení veřejného 
prostranství, 2) cestovní ruch, 3) kulturní památky v obci. V nastalé debatě bylo 
domluveno, že do příštího zasedání ZO proběhne diskuze a padnou návrhy oblastí, 
které budou v tomto směru více rozpracovány tak, abychom mohli dotace účelně 
čerpat. Zastupitelé následně o schválení návrhu usnesení hlasovali.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace MAS 
Český Sever, z.s. ve výši 3000 Kč/rok jako paušální platby a 2 Kč na obyvatele 
obce/ročně na období 2022 – 2029 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 
 

10) ZMĚNA PODMÍNEK SMLUV NA DODÁVKU ELEKTRICKÉ ENERGIE (UTYLIS – 
VRT+VODOJEM): 

• Předsedající seznámil přítomné s oznámením změny ceny elektrické energie u 
odběrných míst VRT a VODOJEM SPRAVEDLNOST společností UTYLIS na 2699 
Kč/MWh bez DPH. 
 

 
11) DIGITÁLNÍ TECHNICKÁ MAPA – SMLOUVA ÚSTECKÝ KRAJ 

• Předsedající představil přítomným návrh smlouvy s Ústeckým krajem o zpracování 
digitální technické mapy dle zákona č.47/2020 a v diskuzi probral nutnost přípravy 
digitálních vrstev pasportu komunikací, veřejného osvětlení a vedení vodovodu. Po 
diskuzi bylo hlasováno o návrhu usnesení.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a 
správě DTM Ústeckého kraje a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 
 
12) KRONIKA OBCE DOUBICE 2015 - 2020 

• Předsedající představil přítomným vytištěnou kroniku obce Doubice z let 2015 – 2020 a 
konstatoval, že na zápisu do kroniky za rok 2021 se pracuje.  

 
13) DOŠLÁ POŠTA A PODÁNÍ OBČANŮ:    

• Předsedající opětovně obeznámil přítomné s žádostí manželů I. o koupi obecního 
pozemku p.p.č.1136/1 v k.ú. Doubice. Dále o skutečnosti, že záměr prodeje byl řádně 
zveřejněn na úřední desce obce od 26.01.2022 do 28.02.2022. Zastupitelé hlasovali o 
návrhu usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje prodej pozemku p.p.č.1136/1 v k.ú. Doubice o 
výměře 163 m2 za cenu 8150 Kč manželům I. a pověřuje starostu přípravou a 
podpisem kupní smlouvy . 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 12 bylo schváleno 
 
 



• Předsedající seznámil přítomné s uzavřeným dodatkem ke smlouvě o nákupu, 
zpracování a distribuci knižních fondů pro obecní knihovnu s ročním poplatkem 5000 
Kč. 
 

• Předsedající seznámil přítomné s žádostí Linky bezpečí, z.s. o příspěvek na provoz 
dětské krizové linky a následně nechal hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo žádost Linky bezpečí, z.s. a rozhodlo, že 
poskytne finanční příspěvek ve výši 2000,- Kč. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 13 bylo schváleno 
 
 

 
14) POMOC UKRAJINĚ 

• Obec Doubice jednoznačně odsoudila ruskou invazi na Ukrajinu 

• Přítomní zastupitelé diskutovali o poskytnutí pomoci Ukrajinským obyvatelům, kteří do 
ČR přichází do bezpečí před válkou, jedná se zejména o ženy a děti. Diskuze byla 
vedena o: 

- poskytnutí daru do sbírky pořádané společností Člověk v tísni SOS Ukrajina 
- vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce na zajištění potřeb 
ukrajinských uprchlíků ubytovaných v Doubici 
- zajištění dopravy pro uprchlíky (zapůjčením automobilu či zprostředkování 
dopravy) 
- otevření obchodu či zajištění nákupu 
- výzvě obyvatelům k materiální sbírce dle seznamu Ministerstva obrany a 
sbírce starší výpočetní a komunikační techniky 
- úpravě ordinace a aktivaci sociálního bytu pro potřeby uprchlíků 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje poskytnutí daru ve výši 50.000,- Kč do veřejné 
sbírky pořádané společností Člověk v tísni SOS Ukrajina . 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 14 bylo schváleno 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje vyčlenění částky 100.000,- Kč z rozpočtu obce 
Doubice pro pokrytí potřeb uprchlíků ubytovaných v obci Doubice. O způsobu využití 
podpory ať ubytovateli či uprchlíky bude rozhodnuto dle konkrétních případů. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 15 bylo schváleno 
 

• Obec Doubice dále rozhodla že bude aktivován sociální byt, bude umožněna materiální 
sbírka a zahájí se aktivní spolupráce ve věci pomoci uprchlíkům. 
 
 

15) INVENTURA 2021 + NÁVRH NA VYŘAZENÍ MAJETKU OBCE 

• Zastupitelé obce Doubice projednali inventarizační zprávu z inventarizace majetku za 
rok 2021. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje inventuru za rok 2021 bez výhrad. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 16 bylo schváleno 



 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje vyřazení majetku obce Doubice dle návrhu 
inventarizační komise podle přílohy č.1 k zápisu z 29. zasedání ZO Doubice 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 17 bylo schváleno 

 
 
 
16) RŮZNÉ + DISKUZE:   

• Přítomní byli seznámeni se skutečností, že byly objednány rozbory vody v roce 2022. 
  

• Byla předána informace že dne 04.04. 2022 proběhne závěrečný přezkum 
hospodaření obce Doubice v roce 2021 provedený Ústeckým krajem 

 

• Předsedající seznámil přítomné s uzavřeným dodatkem ke smlouvě na případné 
opravy obecního vodovodu. 

 

• Předsedající informoval o objednání autobusové dopravy na doubický ples 
  

• Bylo oznámeny termíny svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu v roce 2022.    
 

• Pan Jaroslav Navara upozornil na zatím nenaplněnou dohodu o přijetí pravidel prodeje 
pozemků obce Doubice. Předsedající přislíbil, že tuto záležitost zařadí do programu 30. 
zasedání ZO Doubice. 

 

• Jiří Černý informoval o provedené opravě hladinových čidel ve vodojemu Spravedlnost. 
  

 
 

17) 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. 03. 2022 od 16:00 hod. 
 

• Předsedající poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil 29. zasedání 
zastupitelstva obce v 18:48. 

 
 

Zápis byl vyhotoven dne 01. 03. 2022 
 
 
 
 
Zapsal: Ing. Jan Drozd   …………………………………………… 
 
 
 
 
 
 



Ověřovatelé zápisu: 
 
 
Jaroslav Navara    …………………………………………… 
 
 
 
Jiří Černý     …………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jan Drozd, starosta obce  …………………………………………… 
 
 
 
 
Břetislav Jemelka, místostarosta obce …………………………………………… 


