
     

  Obec Doubice 

 
 
 
 
 

 
Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Doubice 

konaného dne 27. 06. 2022 od 16:00 hodin 

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

 
Termín konání:  27. 06. 2022 od 16:00 hod 

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

 
 
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 6 zastupitelů a že je 
usnášeníschopné.  

• Předsedající navrhl zapisovatelem Ing. Jana Drozda (sebe) a ověřovateli zápisu pana 
Jiřího Černého a pana Filipa Molčana. 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 Jiřího Černého a pana Filipa Molčana. 
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 Doubice v květnu 2022 
5) skleněná popelnice 2021 
6) architektonická studie úprav okolí obecního úřadu 
7) zásady péče o NP České Švýcarsko – připomínky 



8) nahodilá těžba v obecním lese – prodej dřeva (smlouva) 
9) došlá pošta a podání občanů 
10) různé + diskuze 

- dotace na rekonstrukci vodovodu – podaná žádost 
11) 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 (32. zasedání ZO).  

 
 
4) HOSPODAŘENÍ OBCE DOUBICE V KVĚTNU 2022: 

• Předsedající seznámil přítomné s hospodařením obce Doubice do 31. 05. 2022 dle 
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu, dále seznámil přítomné se zůstatky finančních 
prostředků na obecních účtech k 31. 05. 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 května 2022. 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 
 
 

5) SKLENĚNÁ POPELNICE 2021: 

• Předsedající přítomné seznámil s výsledkem umístění obce Doubice v soutěži 
Skleněná popelnice 2021 a s celkovým množstvím vytříděných odpadů v roce 2021 

• Dále byl přítomným představen návrh darovací smlouvy mezi Ústeckým krajem a obce 
Doubice, jejímž předmětem je finanční dar Ústeckého kraje ve výši 35.000, - Kč 

• Zastupitelstvo následně hlasovalo o návrhu usnesení o darovací smlouvě.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo znění návrhu darovací smlouvy Ústeckého 
kraje, jejímž předmětem je dar ve výši 35.000, - Kč, znění darovací smlouvy schvaluje 
a pověřuje starostu obce jejím podpisem. 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 

• Zastupitelstvo dále hlasovalo o návrhu usnesení o pořízení plechového stanoviště 
odpadových nádob.  

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje místostarostu objednáním plechového stanoviště 
odpadových nádob v ceně do 22.000, - Kč vč. DPH. 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 
 



 
6) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE ÚPRAV OKOLÍ OBECNÍHO ÚŘADU: 

• Předsedající seznámil přítomné s nabídkou skupiny RPA k vypracování 
architektonické studie úprav okolí obecního úřadu. Rozvinula se diskuze o potřebě 
většího množství nabídek v této věci, o neovlivnění zpracovatele tak, aby mohl plně 
rozvinout své vize a navrhnout úpravy dle optimálních možností. 

• Zastupitelstvo následně hlasovalo o návrhu usnesení.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje starostu obce jednáním se skupinou RPA ve 
věci možného vypracování architektonické studie vzhledu okolí obecního úřadu a 
současně v této věci oslovil i jiné architekty.  
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 
 
 

7) ZÁSADY PÉČE O NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO – PŘIPOMÍNKY: 

• Přítomní zastupitelé byli seznámeni s připomínkami starosty k dokumentu návrhu 
zásad péče o Národní park České Švýcarsko, který své jednotlivé připomínky 
komentoval. Byla podána informace o veřejném projednání tohoto dokumentu na 
semináři svolaném Správou NP České Švýcarsko na 30.06.2022 od 17 hod 
v Jetřichovicích v restauraci Praha. Po diskuzi bylo přistoupeno k hlasování o návrhu 
usnesení. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje starostu obce doručením Správě NPČŠ 
písemných připomínek obce Doubice k návrhu zásad péče o NPČŠ 2022–2041 
v termínu do 10.7.2022.  
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 
 
 
 

8) NAHODILÁ TĚŽBA V OBECNÍM LESE: 

• Přítomní zastupitelé byli místostarostou seznámení s prováděnou nahodilou 
kůrovcovou těžbou v obecním lese a starosta představil návrh kupní smlouvy na dřevní 
hmotu (prodej dřeva z obecního lesa) uzavírané mezi Obcí Doubice a firmou Hedera 
Zima s.r.o.. Nedílnou součástí smlouvy je ceník dřevní hmoty na 2Q. 2022. Po krátké 
diskuzi o budoucnosti obecních lesů, kůrovci a prodeji dřeva bylo přistoupeno 
k hlasování o návrhu usnesení:   

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje znění předložené kupní smlouvy na prodej 
dřeva z obecního lesa a pověřuje starostu jejím podpisem.  
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 
 
9) DOŠLÁ POŠTA A PODÁNÍ OBČANŮ:    

• Předsedající seznámil přítomné s doručeným protokolem o provedení dohlídky 
Státního fondu životního prostředí ČR, kterým byla provedena kontrola dotační akce 
„Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Doubice – I.etapa“. Jednalo se o závěrečnou 
kontrolu a nebyly shledány žádné nedostatky. 
 



• Předsedající informoval o podaném odvolání jednoho z účastníků řízení ve věci 
terénních úprav u č.ev.19. 

 

• Dále byla všem přítomným představena žádost manželů R. o koupi části pozemku 
p.p.č.2147 v k.ú. Doubice. Po diskuzi, při které byly vysvětleny všechny souvislosti a 
připomenut vzniklý sousedský spor a vyslechnutí názorů přítomných hostů bylo 
navrženo pokusit se nalézt ještě jednou smírné řešení a následně bylo hlasováno o 
návrhu usnesení. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo žádost manželů R. o koupi části pozemku 
p.p.č. 2147 v k.ú. Doubice a rozhodlo, že obec vstoupí ještě jednou v jednání se 
všemi dotčenými vlastníky okolních pozemků a pokusí se nalézt jiné řešení.  
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 9 bylo schváleno 
 

 
10) RŮZNÉ + DISKUZE:   

• Přítomní byli starostou seznámeni s povinností stanovit počet členů zastupitelstva obce 
Doubice pro volební období 2022–2026. Po krátké diskuzi bylo přistoupeno k hlasování 
o návrhu usnesení. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice se usneslo, že zastupitelstvo obce Doubice bude mít ve 
volebním období 2022–2026 sedm členů.  
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

• starosta seznámil přítomné s žádostí Spolku přátel Doubice o příspěvek na tradiční 
koloběžkové závody, které se uskuteční dne 20.08.2022 na hrázi rybníka. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje poskytnutí daru Spolku přátel Doubice ve výši 
2000,- Kč, dar bude vyplacen v hotovosti z obecní pokladny.  
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 11 bylo schváleno  

 

• Pavel Nečásek upozornil na zastaralé poutače penzionu „U Matyáše“ rozmístěné po 
obci. Starosta přislíbil vstoupit v jednání s majiteli nemovitosti tak, aby tyto cedule byly 
odstraněny. 

 

• Jana Fuksová vznesla dotaz, zda již byly zahájeny kontroly výběru ubytovacích 
poplatků, Starosta odpověděl, že nikoliv, ale že kontroly proběhnou po druhém čtvrtletí. 

 

• Přítomní se shodli, že odečty vodoměrů proběhnou ve dnech 11. – 18.7.2022 a bude je 
provádět zastupitel pan Jiří Černý, popř. Jan Drozd či Břetislav Jemelka.  

 
 
 
11) 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 12. 09. 2022 od 16:00 hod. 
 

• Předsedající poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil 33. zasedání 
zastupitelstva obce v 18:34. 

 
 

Zápis byl vyhotoven dne 28. 06. 2022 
 
 
 
 
Zapsal: Ing. Jan Drozd   …………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
Jiří Černý     …………………………………………… 
 
 
 
Filip Molčan     …………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jan Drozd, starosta obce  …………………………………………… 
 
 
 
 
Břetislav Jemelka, místostarosta obce …………………………………………… 


