
Obec Doubice

Zápis z 03. zasedání zastupitelstva obce Doubice
konaného dne 30. 01. 2023 od 16:00 hodin

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

Termín konání: 30. 01. 2023 od 16:00 hod

Přítomní  zastupitelé  (dle  prezenční  listiny): Břetislav  Jemelka,  Jaroslav  Navara,  Filip
Molčan, Jana Fuksová, Jiří Černý, Ing. Jan Drozd, Ing. Pavel Nečásek, (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  konstatoval,  že  se  zastupitelstvo  sešlo  v počtu  7  zastupitelů  a  že  je

usnášeníschopné. 
 Předsedající navrhl zapisovatelem Ing. Jana Drozda (sebe) a ověřovateli zápisu paní

Janu Fuksovou 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 paní Janu Fuksovou a pana Filipa Molčana.
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:
1) zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) návrh programu
3) kontrola plnění usnesení
4) hospodaření obce Doubice v prosinci 2022
5) rozpočtová změna č.7/2022 provedená starostou obce
6) dodatek ke smlouvě Městská knihovna Děčín



7) nesouhlas s veřejnoprávní smlouvou (přestupky)
8) cenová nabídka – rozbory pitné vody 2023 (objednávka)
9) škodní událost – zastávka konečná
10) návrh na vyřazení obecního majetku
11) došlá pošta a podání občanů

- návrh na zatrubnění příkopu u Doubických chalup
- návrh na darování hasičských hadic obci Rybniště
- vlajka pro Tibet
- žádost o finanční dar na akci Výběžek free LIVE
- SPÚ – schválení převodu pozemku p.p.č. 20810/1
- žádost o pronájem bytu (sociální byt v č.p.50)

12) různé + diskuze
- informace k vyhlašování právních předpisů
- Summerjob 2023
- nepovolení vkladu do KN p.p.č.2166/7
- program obnovy venkova

13) 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 (1. zasedání ZO a 2. zasedání ZO). Konstatoval
následně, že vše bylo splněno.

4) HOSPODAŘENÍ OBCE DOUBICE V PROSINCI 2022:
 Předsedající  seznámil  přítomné s hospodařením obce Doubice do 31. 12. 2022 dle

výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu, dále seznámil přítomné se zůstatky finančních
prostředků  na  obecních  účtech  k 31.  12.  2022.  Předložena  byla  kompletní  kniha
přijatých i vydaných faktur, a to dodatečně přímo na zasedání, jelikož nebyla rozeslána
zastupitelům  jako  podklad  k  jednání.  Pan  Pavel  Nečásek  po  prostudování  výkazů
konstatoval, že obec v roce 2022 hospodařila se ztrátou cca 100 tis. Kč.

 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 prosince 2022.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno

5) ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č.7/2022 PROVEDENÁ STAROSTOU OBCE:
 Předsedající přítomné seznámil s jím provedenou rozpočtovou změnou č.7/2022 a její-

mi podrobnostmi. Tuto rozpočtovou změnu udělal na konci roku na základě pověření
zastupitelstva obce Doubice.

 Zastupitelstvo následně hlasovalo o návrhu usnesení o provedené rozpočtové změně. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí rozpočtovou změnu č.7/2022, a to na
straně příjmů o 371.539, - Kč a na straně výdajů o 84.475, - Kč s financováním mínus
287.064, - Kč
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno



6) DODATEK KE SMLOUVĚ MĚSTSKÁ KNIHOVNA DĚČÍN:
 Přítomní zastupitelé byli seznámeni se zněním dodatku ke smlouvě obce Doubice s

Městskou  knihovnou  Děčín  o  nákupu,  zpracování  a  distribuci  knižních  fondů  pro
knihovnu obce Doubice. Následně bylo hlasováno o návrhu usnesení.  

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje dodatek ke smlouvě obce Doubice s Městskou
knihovnou Děčín a pověřuje starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno

7) NESOUHLAS S VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVOU (PŘESTUPKY)
 Přítomní  zastupitelé  byli  seznámeni  s  vydaným  nesouhlasem  Krajského  úřadu

Ústeckého  kraje,  s  uzavřenou  veřejnoprávní  smlouvou  s  městem  Krásná  Lípa  o
přenosu  působnosti  ve  věci  řešení  přestupků.  Tuto  smlouvu  smí  dle  zákona  obec
uzavřít pouze s obcí s rozšířenou působností. Předsedající navrhl, že ve věci uzavření
nové smlouvy bude jednat  s Městem Rumburk.  Následně bylo hlasováno o návrhu
usnesení.  

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje starostu obce jednáním s MěÚ Rumburk ve věci
zasmluvnění přenesené působnosti v agendě přestupků.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
USNESENÍ Č. 6 BYLO SCHVÁLENO

8) CENOVÁ NABÍDKA – ROZBORY PITNÉ VODY 2023 (OBJEDNÁVKA):
 Přítomní  zastupitelé  byli  seznámeni  s  cenovou  nabídkou  společnosti  SČVaK  na

provedení povinných rozborů pitné vody, se souhlasem Krajské hygienické stanice s
plánem kontrol na rok 2023 a návrhem objednávky. Následně bylo hlasováno o návrhu
usnesení.  

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Doubice  schvaluje  cenovou  nabídku  společnosti  SČVaK  na
provedení povinných rozborů pitné vody z obecního vodovodu v roce 2023 ve výši
60.041,-Kč bez DPH a pověřuje starostu obce vystavením objednávky.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno

9) ŠKODNÍ UDÁLOST – ZASTÁVKA KONEČNÁ:
 Předsedající  seznámil  přítomné  s  okolnostmi  vzniku  požáru  autobusové  zastávky,

s jeho hašením, s nahlášením škodní události pojišťovně a cenovou nabídkou na její
obnovu. Po krátké diskuzi bylo navrženo usnesení, o kterém se hlasovalo. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Doubice  schvaluje  cenovou  nabídku  pana  D.  Kleinhampla  na
likvidaci zbytků a stavbu nové autobusové zastávky v místě zničené, ve výši 91.458,40
Kč a pověřuje starostu vystavením objednávky.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno



10) NÁVRH NA VYŘAZENÍ OBECNÍHO MAJETKU
 Předsedající předal slovo paní Janě Fuksové, předsedkyni inventarizační komise, které

přítomné seznámila s výsledky provedené fyzické inventury a současně s návrhem na
vyřazení starého, poškozeného a nepotřebného majetku obce Doubice. Byla konkrétně
jmenována každá jednotlivá položka předloženého návrhu s odůvodněním. Následně
bylo hlasováno o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Doubice  schvaluje  návrh  inventarizační  komise  na  vyřazení
starého,  poškozeného  a  nepotřebného  majetku  obce  Doubice  v  celkové  hodnotě
243.638,- Kč .
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
USNESENÍ Č. 9 BYLO SCHVÁLENO

 Byla  rovněž podána  informace  o  neopravitelné  poruše  neevidovaného  historického
vysavače z obecní knihovny a o jeho připravenosti rozšířit sbírku exponátů Doubického
muzea. :-) 

11) DOŠLÁ POŠTA A PODÁNÍ OBČANŮ:   
 Předsedající  přednesl  návrh  pana  P.P.  na  zatrubnění  příkopu  podél  Doubických

chalup, jelikož v něm dochází velmi často k dopravním nehodám, současně by se dalo
tohoto zatrubnění využít k vybudování chodníku v nepřehledné zatáčce u Sklenářů.
Starosta slíbil jednat v této věci se zástupci Správy a údržby silnic Ústeckého kraje.
Současně bylo navrženo vybudovat zábradlí u nechráněného mostku nad kurty.

 Předsedající navrhl přijmout usnesení o daru hasičských hadic z majetku obce Doubice
do rukou SDH Rybniště a následně vyřadit hadice z majetku obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice rozhodlo,  že hasičské hadice v majetku obce Doubice
budou darovány jednotce  Sboru dobrovolných  hasičů  Rybniště  a pověřuje  starostu
jejich oficiálním předáním.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno

 Přítomní zastupitelé se shodli, že i v roce 2023 se obec Doubice připojí k mezinárodní
kampaní Vlajka pro Tibet. 

 Dále byla na zasedání ZO projednána žádost zapsaného spolku Attack from North o
finanční dar 3.000,- Kč na festival  Výběžek free LIVE. Po krátké diskuzi o vnímání
přednosti v podpoře kultury přímo v Doubici,  bylo přistoupeno k hlasování o návrhu
usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce Doubice  zamítá  žádost  zapsaného spolku  Attack  from North o
finanční dar 3.000,- Kč na festival Výběžek free LIVE a rozhodlo, že dar neposkytne.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno



 Dále  bylo  opětovně  diskutováno  o  podpoře  kultury  v obci  a  bylo  navrženo,  že
z obecního rozpočtu bude vyčleněn finanční obnos ve výši cca 100 tis. Kč na kulturní
akce  a  budou  osloveni  podnikatelé  v obci,  aby  navrhli  své  kulturní  aktivity  vhodné
k podpoře a požádali o ní. K tomuto připraví a rozešle starosta obce formulář žádosti.
O každém jednotlivém návrhu bude hlasovat zastupitelstvo obce. Podporovány budou
rovněž  standardní  akce  jako  jsou  zájezdy  na  Zahradu  Čech,  doprava  na  ples  a
podobně.

 Přítomní  byli  seznámeni  se  skutečností,  že  podmínkou  bezúplatného  převodu
pozemku  p.p.č.  2080/1  v  k.ú.  Doubice  z  vlastnictví  České  republiky,  zastoupené
státním pozemkovým úřadem do majetku obce Doubice je nutnost přijmout usnesení o
převodu dotčeného pozemku.  Dále  byli  opakovaně seznámeni  s  důvodem převodu
(místní  komunikace)  a  dalšími  podmínkami.  Následně  bylo  hlasováno  o   návrhu
usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje převod pozemku p.p.č.2080/1 v k.ú. Doubice z
vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Doubice.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno

 Předsedající dále informoval přítomné o ústně podané žádosti p. H. o pronájem bytu v
č.p.50  (sociální  byt  =  bývalá  ordinace).  Následně  byla  zahájena  diskuze,  ze  které
vyplynulo, že byt není v současné době připraven na řádný pronájem (chybí sprchový
kout, elektroměr, vodoměr a vybavení kuchyně). Byt lze na přechodnou dobu využívat
provizorně jako sociální byt, ale nikoliv jak byt normální. Předsedající po diskuzi navrhl
znění usnesení a nechal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice zamítá žádost o pronájem bytu v č.p.50,  protože není
připraven na řádný pronájem.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno

12) RŮZNÉ + DISKUZE:
 Předsedající  seznámil  přítomné  s  informací  o  povinnostech  obce  při  vyhlašování

obecních právních předpisů (vyhlášky).

 Předsedající  informoval  o  projektu  Summerjob,  o  dobrovolnické  a  bezplatné  práci
mladých  lidí  pro  obyvatele  obcí  a  měst  ve  šluknovském  výběžku.  Po  diskuzi  bylo
domluveno, že tuto nezištnou pomoc obec ráda využije ku pomoci seniorům v obci.
 

 Dále  bylo  diskutováno  o  nepovoleném  vkladu  do  KN  ohledně  prodeje  pozemku
p.p.č.2166/7 v k.ú. Doubice, pro chyby ve vlastním návrhu na vklad. Chyby jsou v tuto
chvíli odstraněny a návrh na vklad opětovně podán.

 Přítomní dále diskutovali o využitelnosti Programu rozvoje venkova (Ústeckého kraje)
na rozvoj obce Doubice. Bylo rozhodnuto připravit a podat žádost na opravu místní
komunikace „za Soukupa“ a další návrhy dotáhnout do stadia projektové přípravy:

1. bezbariérový přístup na OÚ
2. PD na opravu budovy OÚ (etapy: zateplení, okna, přístup)



3. architektonická studie úprav okolí OÚ
4. lavičky, odpočinková místa, grilovací místa
5. ozvučení interiéru muzea + projekční technika
6. rozšíření dětského hřiště

 pan  Břetislav  Jemelka  informoval  o  změně  termínu  cyklistického  závodu  Tour  de
Feminin (25.-28.5.2023)  a dále  o stavu žádosti  o  stavební  povolení  na vybudování
domovních ČOV (dotace).

 Paní  Jana  Fuksová  vznesla  dotaz,  jak  daleko  jsou  přípravy  směny  pozemků  v
chatičkách.  Starosta  odpověděl,  že  se  čeká  na  zaměření  geodetem  a  práce  jsou
zadané.  Dále  vznesla  požadavek  na  konečné  přijetí  usnesení  o  cenách  obecních
pozemků. K této věci přislíbil J. Navara sehnat cenovou mapu a J.Drozd sehnat ceny
pozemků okolních obcí.  Na některém z dalších zasedání  bude usnesení  o cenách
přijato.

13) 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. 02. 2023 od 16:00 hod.

 Předsedající  poděkoval  přítomným  za  aktivní  účast  a  ukončil  03.  zasedání
zastupitelstva obce v 18:13.

Zápis byl vyhotoven dne 30. 01. 2023

Zapsal: Ing. Jan Drozd ……………………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Jana Fuksová ……………………………………………

Filip Molčan ……………………………………………

Ing. Jan Drozd, starosta obce ……………………………………………

Břetislav Jemelka, místostarosta obce ……………………………………………


