Obec Doubice

Zápis z 32. zasedání zastupitelstva obce Doubice
konaného dne 30. 05. 2022 od 16:00 hodin
Místo konání:

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

Termín konání:

30. 05. 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 16:00 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 pana
Pavla Nečáska a paní Janu Fuksovou. 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 Pavla Nečáska a paní Janu Fuksovou.
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 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 do dubna 2022
5) rozpočtová změna č.3/2022

6) opravy obecních komunikací
7) rekonstrukce veřejného osvětlení
8) nahodilá těžba v obecním lese
9) letecké snímkování obce
10) zásady péče o Národní park České Švýcarsko
11) výběr ubytovacích poplatků dle obecní vyhlášky
12) došlá pošta a podání občanů
13) různé + diskuze
- ČOV info (prodloužení termínu)
- oprava Kaple Nejsvětější trojice
- dotace rekonstrukce vodovodu (podaná žádost)
- nákup dluhopisů
- pakt starostů a primátorů (komunitní energetika)
14) 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 (31. zasedání ZO).

4) HOSPODAŘENÍ OBCE DOUBICE V DUBNU 2022:
• Předsedající seznámil přítomné s hospodařením obce Doubice do 31. 04. 2022 dle
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu, dále seznámil přítomné se zůstatky finančních
prostředků na obecních účtech k 31. 04. 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 dubna 2022.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno

5) ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č.3/2022:
• Předsedající přítomné seznámil s návrhem rozpočtové změny č.3/2022 a představil
detaily.
• Zastupitelstvo následně hlasovalo o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje rozpočtovou změnu č.3/2022, a to na straně
příjmů o 103.691,63 Kč, na straně výdajů o 168.658,67 Kč a financováním ve výši
64.697,04 Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno

6) OPRAVY OBECNÍCH KOMUNIKACÍ:
• Předsedající předal slovo místostarostovi, který informoval o proběhnuvších a
plánovaných opravách asfaltových i štěrkových komunikací v obci Doubice.
• Zastupitelstvo následně hlasovalo o návrhu usnesení, kterým bylo schváleno a
potvrzeno mejlové hlasování zastupitelů o objednání oprav asfaltových povrchů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje objednávku na opravu asfaltových komunikací
v obci Doubice v ceně 51.550,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno

7) REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ:
• Přítomní zastupitelé byli seznámeni se skutečností, že byla uzavřena smlouva o dílo na
provedení II. etapy rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Doubice, a že
předpokládaný termín dokončení byl dodavatelem avizován na srpen 2022.

8) NAHODILÁ TĚŽBA V OBECNÍM LESE:
• Přítomní zastupitelé byli místostarostou seznámení s prováděnou nahodilou
kůrovcovou těžbou v obecním lese, kde bylo dosud vytěženo cca 58 m3. Nekvalitní
dřevo bylo prodáno na palivo a ostatní jako pořezuschopná kulatina do SRN. Dále bylo
oznámeno, že s největší pravděpodobností kůrovec napadne i zbývající část lesa a
bude nutné jej vytěžit. Následně bylo navrženo usnesení ke schválení objednávky k
provádění těchto těžebních prací.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje místostarostu vystavením objednávky na
provedení nahodilé kůrovcové těžby v obecním lese v ceně 36.000,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno

9) LETECKÉ SNÍMKOVÁNÍ OBCE:
• Předsedající představil provedené snímkování obce z dronu a panoramatické video,
které bude umístěno na webu obce. Dále bylo diskutováno o již vystavené a dosud
neplněné objednávce na letecké snímkování a dodání výstupů z něj.

10) ZÁSADY PÉČE O NÁRODNÍ PARK ČESKÉ ŠVÝCARSKO:
• Předsedající seznámil přítomné se skutečností, že na úřední desce obce Doubice je
zveřejněn návrh zásad péče o Národní park České Švýcarsko a konstatoval, že pokud
bude mít obec Doubice k tomuto návrhu připomínky, tak je třeba je uplatnit do
10.07.2022. Dále požádal zastupitele, aby dokument prostudovali a své připomínky
zaslali J. Drozdovi. Dále pak bylo domluveno, že finální znění připomínek bude
formulováno na červnovém zasedání ZO tak, aby mohly být včas podány. Z diskuze
dále vyplynulo, že k tomuto účelu nebude svoláváno speciální setkání obyvatel
Doubice, neboť každý má možnost se s dokumentem seznámit a své připomínky
vznést.

11) VÝBĚR UBYTOVACÍCH POPLATKŮ DLE OBECNÍ VYHLÁŠKY:
• Předsedající seznámil přítomné se stavem výběru ubytovacích poplatků, někteří
ubytovatelé jsou se svými závazky stále po splatnosti a po těchto bude starosta a
místostarosta vymáhat jejich splnění.
• Dále bylo domluveno, že do konce roku 2022 budou provedeny kontroly dodržování
obecní vyhlášky u dvou vybraných ubytovatelů, kdy bude kontrolována kniha
ubytovaných a konfrontována s odvedenými či neodvedenými poplatky.
• Zastupitelé apelovali na obecní úřad, aby důsledně vymáhal dodržování čtvrtletní
splatnosti ubytovacích poplatků dle vyhlášky tak, aby nedocházelo k prodlení.
• Bylo domluveno, že o výběru poplatků bude vedena podrobná evidence, která bude
pravidelně předmětem kontroly a projednání zastupitelstvem obce.

12) DOŠLÁ POŠTA A PODÁNÍ OBČANŮ:
• Předsedající seznámil přítomné s doručeným protokolem o provedení revize
knihovního fondu Doubické knihovny.
•

Přítomní zastupitelé se shodli, že bude v obecním sociálním bytě vybudován nový
sprchový kout tak, aby byl zvýšen uživatelský komfort bytu.

13) RŮZNÉ + DISKUZE:
• Přítomní byli místostarostou seznámeni se stavem přípravy realizace stavby
domovních ČOV v obci Doubice (dotace) a prodlouženém termínu k doložení
dokumentů ze strany SFŽP do 30.11.2022
•

starosta seznámil přítomné se stanoviskem odboru památkové péče MěÚ Rumburk ve
věci plánované opravy Kaple Nejsvětější Trojice a vzhledem k tomu, že tato není nijak
památkově chráněna bylo rozhodnuto, že bude opravena v průběhu léta, ať už
svépomocí brigádně či dodavatelsky.

•

Předsedající seznámil přítomné s učiněným podáním žádosti o dotaci na zkapacitnění
vodovodu obce Doubice (vodojem Vápenka a zásobovací řád)

•

Dále bylo konstatováno, že obec Doubice nakoupila dluhopisy ČSOB tak, aby zmírnila
dopady vysoké míry inflace na obecní úspory.

•

Projednán byl rovněž návrh MAS Český Sever v oblasti komunitní energetiky ve formě
výzvy ke vstupu do paktu starostů a primátorů. Tento návrh se nesetkal s nijak zvlášť
pozitivním ohlasem a zůstal bez rozhodnutí zastupitelstva obce Doubice.

•

Jana Fuksová informovala o setkání zástupců kraje se samosprávami na téma
nemocnice v Rumburku a přednesla některé tam diskutované informace.

14) 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 27. 06. 2022 od 16:00 hod.

•

Předsedající poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil 32. zasedání
zastupitelstva obce v 18:11.

Zápis byl vyhotoven dne 31. 05. 2022

Zapsal: Ing. Jan Drozd

……………………………………………

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Pavel Nečásek

……………………………………………

Jana Fuksová

……………………………………………

Ing. Jan Drozd, starosta obce

……………………………………………

Břetislav Jemelka, místostarosta obce

……………………………………………

