
     

  Obec Doubice 

 
 
 
 
 

 
Zápis z 04. zasedání zastupitelstva obce Doubice 

konaného dne 27. 02. 2023 od 16:00 hodin 

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

 
Termín konání:  27. 02. 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 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 a program by doplněn.  

• ZO hlasovalo o návrhu programu. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje následující doplněný program zasedání 
zastupitelstva: 
1) zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  
2) návrh programu  
3) kontrola plnění usnesení 



4) hospodaření obce Doubice v lednu 2023 
5) pakt starostů a primátorů – energetický management 
6) přihláška ke členství do spolku DMO Lužické a Žitavské hory 
7) smlouva o smlouvě budoucí věcné břemeno ČEZ, přípojka č.e.10  
8) rekonstrukce Velkého rybníka (rozhodnutí ministra ŽP – poskytnutá dotace) 
9) cenová nabídka T-Mobile (telekomunikační služby) 
10) mosty v obci (zkratka, u Rohlíků, u Fuksů, lávka v chatičkách) 
11) dodatek ke smlouvě na opravy vodovodu na rok 2023 
12) odpady - založení svazku - stanovy, zakládací smlouva, návrh usnesení 
13) došlá pošta a podání občanů 

- žádost o souhlas s průjezdem cyklistického závodu TDF (Mandavan, z.s.) 
- žádost o technickou a finanční spoluúčast na cyklistickém závodu TDF 
(Mandavan, z.s.) 
- žádost o souhlas s průjezdem cyklistického závodu Peklo Severu 
(Mandavan, z.s.) 
- žádost IV-Nakladatelství o podporu (omalovánky bezpečně na silnici) 
- žádost o podporu – černá stavba souseda 
- veřejnoprávní smlouva Doubice-Rumburk (přestupky) 
- žádost o poskytnutí peněžního daru (Fabrika Doubice) 
- nabídka na platební terminál (KB SmartPay) 

14) různé + diskuze 
- zatrubnění příkopu u Doubických chalup + chodník (informace) 
- ceny obecních pozemků  
- zájezd Zahrada Čech jaro 2023 

15) 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 (3. zasedání ZO). Konstatoval následně, že vše 
bylo splněno. 

 
 
4) HOSPODAŘENÍ OBCE DOUBICE V LEDNU 2023: 

• Předsedající seznámil přítomné s hospodařením obce Doubice do 31. 01. 2023 dle 
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu, dále seznámil přítomné se zůstatky finančních 
prostředků na obecních účtech k 31. 01. 2023. Předložena byla kompletní kniha 
přijatých i vydaných faktur, a to dodatečně přímo na zasedání, jelikož nebyla rozeslána 
zastupitelům jako podklad k jednání. 

• 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 2023. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 
 
 

5) PAKT STAROSTŮ A PRIMÁTORŮ – ENERGETICKÝ MANAGEMENT: 

• Předsedající přítomné opakovaně seznámil se smyslem paktu starostů a primátorů a 
požádal zastupitele o schválení vstupu do tohoto uskupení. 

• Zastupitelstvo následně po krátké diskuzi hlasovalo o návrhu usnesení.  



 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje vstup obce Doubice do paktu starostů a 
primátorů (energetický management)  
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 

 
 

6) PŘIHLÁŠKA KE ČLENSTVÍ DO SPOLKU DMO LUŽICKÉ A ŽITAVSKÉ HORY: 

• Přítomní zastupitelé byli seznámeni se zněním stanov DMO Lužické a Žitavské hory, 
byla jim osvětlena činnost spolku a jeho aktivity v propagaci regionu Lužických hor. 
Předsedající navrhl vstup obce Doubice do tohoto spolku a přiblížil podmínky vstupu. 
Následně bylo hlasováno o návrhu usnesení.   

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje vstup obce Doubice do spolku DMO Lužické a 
Žitavské hory. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 
 
7) SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ VĚCNÉ BŘEMENO ČEZ, PŘÍPOJKA Č.E.10 

• Přítomní zastupitelé byli seznámeni se zněním návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby. S cenovými podmínkami a 
výpočtem ceny. Po diskuzi o prospěšnosti této stavby bylo hlasováno o návrhu 
usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4007802/SOBS VB/004 a pověřuje 
starostu jejím podpisem. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
USNESENÍ Č. 6 BYLO SCHVÁLENO 

 
 
 
8) REKONSTRUKCE VELKÉHO RYBNÍKA (ROZHODNUTÍ MINISTRA ŽP – 
POSKYTNUTÁ DOTACE): 

• Přítomní zastupitelé byli seznámeni s vydaným rozhodnutím ministra ŽP č.1220000005 
o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP jako podpory (dotace) ve výši 100% 
z realizačních nákladů v částce 9.784.450,60 Kč na provedení akce: „Rekonstrukce 
Velkého rybníka Doubice – zajištění dostatečné kapacity požární vody“.  

 
 
9) CENOVÁ NABÍDKA T-MOBILE (TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY): 

• Předsedající seznámil přítomné s cenovou nabídkou společnosti T-Mobile na zajištění 
kompletních telekomunikačních služeb (mobilní služby, internet, pevná linka). Po 
krátké diskuzi bylo navrženo usnesení, o kterém se hlasovalo.  

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo cenovou nabídku T-Mobile a rozhodlo, že 
zůstane u současného poskytovatele služeb O2. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 



 
 
10) MOSTY V OBCI (ZKRATKA, U ROHLÍKŮ, U FUKSŮ, LÁVKA V CHATIČKÁCH) 

• Předsedající představil přítomným potřebu provedení nutné opravy mostků v majetku 
obce Doubice a v následné diskuzi bylo domluveno následující: 

➢ Mostek ve zkratce bude opraven do kovové podoby (ocelový rám, pochozí 
rošt, dřevěné zábradlí) 

➢ Mostek mezi Rohlíkovými a Míškovými bude opraven do původní zděné 
podoby 

➢ Mostek u Fuksů bude opraven do původní zděné podoby 
➢ Lávka v chatičkách bude opravena do kovové podoby (ocelový rám, 

pochozí rošt, dřevěné zábradlí) 
 

• Na všechny 4 opravované mosty bude zajištěna cenová kalkulace od dodavatelů 
stavebních prací, které budou projednány na zasedání ZO před vlastním zadáním 
opravy.  
 
 

11) DODATEK KE SMLOUVĚ NA OPRAVY VODOVODU NA ROK 2023: 

• Předsedající seznámil přítomné s návrhem dodatku č.5 ke smlouvě na opravy 
obecního vodovodu, včetně aktualizovaných cenových kalkulací. Po krátké diskuzi bylo 
navrženo usnesení, o kterém se hlasovalo.  

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje dodatek ke smlouvě na opravy vodovodu na rok 
2023 a pověřuje starostu jeho podpisem. 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 1 (Molčan) 
Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 
 
12) ODPADY - ZALOŽENÍ SVAZKU - STANOVY, ZAKLÁDACÍ SMLOUVA, NÁVRH 
USNESENÍ: 

• Předsedající seznámil přítomné se společným záměrem obcí na šluknovsku založit 
Svazek obcí Čisté Šluknovsko. 
 

• Svazek bude založen za účelem společné realizace odpadového hospodářství, správy 
a provozování infrastruktury v odpadovém hospodářství, zavádění principů oběhového 
hospodářství do praxe a osvětové činnosti s tím spojené. 

 

• Hlavním předmětem činnosti svazku je zabezpečení služeb v oblasti nakládání s 
odpady a péče o životní prostředí, a to zejména: 

a. vybudování a provozování infrastruktury pro nakládání s odpady a 
oběhového hospodářství, 
b. zpracování evidencí týkajících se odpadového hospodářství dle platné 
legislativy, 
c. poradenská a osvětová činnost, 

 

• Po krátké diskuzi byla navržena usnesení, o kterých se hlasovalo.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice  rozhodlo o  vytvoření Dobrovolného svazku obcí Čisté 
Šluknovsko a souhlasí, aby se Obec Doubice stalo zakládajícím členem tohoto svazku. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 9 bylo schváleno 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje Smlouvu o vytvoření Dobrovolného svazku obcí 
Čisté Šluknovsko  a Stanovy Dobrovolného svazku obcí Čisté Šluknovsko, které tvoří 
přílohu Smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 10 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje poskytnutí vstupního členského příspěvku do 
svazku ve výši 10 Kč na jednoho obyvatele obce  tj. celkový vstupní členský příspěvek 
ve výši 1120 Kč. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 11 bylo schváleno 
 

 
 
13) DOŠLÁ POŠTA A PODÁNÍ OBČANŮ:    

• Předsedající seznámil přítomné s žádostí spolku Mandavan o souhlas s průjezdem 
cyklistického závodu Tour de Feminin územním obvodem obce Doubice (25.-
28.5.2023) a navrhl znění usnesení o kterém se hlasovalo: 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice souhlasí s průjezdem cyklistického závodu Tour de 
Feminin obcí Doubice. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 12 bylo schváleno 

 
 

• Předsedající seznámil přítomné s žádostí spolku Mandavan o finanční a technickou 
spoluúčast na 34. ročníku mezinárodního etapového cyklistického závodu žen „Tour de 
Feminin 2023“. Po diskuzi o výši příspěvku a přínosu závodu pro obec Doubice bylo 
hlasováno o návrhu usnesení:  

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice souhlasí s technickou a finanční spoluúčastí na závodu 
Tour de Feminin v roce 2023 a schvaluje poskytnutí daru ve výši 20.000,- Kč. 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 1 (Navara) 
Usnesení č. 13 bylo schváleno 

 
 

• Předsedající seznámil přítomné s žádostí spolku Mandavan o souhlas s průjezdem 
cyklistického závodu Peklo Severu a Škoda Cup územním obvodem obce Doubice 
(22.04.2023) a navrhl znění usnesení o kterém se hlasovalo: 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice souhlasí s průjezdem cyklistického závodu Peklo Severu 
a Škoda Cup obcí Doubice. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 14 bylo schváleno 

 
 

• Přítomní zastupitelé projednali žádost IV-Nakladatelství, s.r.o. o finanční podporu 
formou umístění zpoplatněné reklamy obce Doubice do omalovánek pro děti, které 
budou mít výchovný charakter (pravidla BESIP). Následně bylo hlasován o návrhu 
usnesení: 



 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo žádost IV-Nakladatelství o podporu a rozhodlo, 
že podporu neposkytne. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 15 bylo schváleno 
 

• Přítomní zastupitelé projednali žádost o podporu pana L. F., který ve své žádosti 
popsal sousedský spor ve věci umístění černé stavby a nadměrného hluku. Současně 
ve své žádosti představil všechny kroky, které podnikl. Po diskuzi zastupitelů byla dána 
příležitost k vyjádření i jednomu z účastníků sporu panu K. R., který uvedl, že vše řeší 
příslušné úřady a že chce vyčkat výsledku jejich šetření. Vzhledem ke skutečnosti, že 
celou záležitost již z podnětu pana L.F. řeší stavební úřad, se zastupitelé shodli, že 
bohužel na výsledek tohoto sporu nemá žádný vliv a výsledek šetření stavebního 
úřadu bude obec Doubice respektovat. 
    

• Zastupiteli byl projednán návrh veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Doubice a městem 
Rumburk o výkonu přenesené působnosti v oblasti přestupkového řízení  podle 
ustanovení § 105 zákona č.250/2016 Sb., v platném znění. Po krátké diskuzi bylo 
přistoupeno k návrhu usnesení a hlasování o něm:   
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Doubice 
a městem Rumburk o výkonu přenesené působnosti v oblasti přestupkového řízení  
podle ustanovení § 105 zákona č.250/2016 Sb., v platném znění a pověřuje starostu 
jejím podpisem. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 16 bylo schváleno 
 

 

• Dále byla na zasedání ZO projednána žádost J.P. (Fabrika Doubice) o poskytnutí 
finančního daru ve výši 30.000 Kč na realizaci tradičních dětských akcí v průběhu 
celého roku. Dar bude využit na zajištění dekorací, odměn a pohoštění pro děti. Jedná 
se o tyto akce: 

➢ Velikonoce (barvení vajíček, pletení pomlázek) 
➢ Pálení čarodějnic 
➢ Dětský den 
➢ Halloween 
➢ Drakiáda 
➢ Mikulášská nadílka 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo žádost Fabrika Doubice o poskytnutí 
finančního daru na podporu akcí pro děti v Doubici a rozhodlo, že poskytne finanční 
dar ve výši 30.000,- Kč. 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 1 (Navara) 
Usnesení č. 17 bylo schváleno 

 

• Dále bylo opětovně diskutováno o podpoře kultury v obci a bylo potvrzeno, 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 připravil starosta obce formulář žádosti, který 
rozešle. O každém jednotlivém návrhu (žádosti o podporu) bude hlasovat 
zastupitelstvo obce. Podporovány budou rovněž standardní akce jako jsou zájezdy na 
Zahradu Čech, doprava na ples a podobně. 



 
 

• Přítomní byli seznámeni s Nabídkou KB-SmartPay na pořízení platebního terminálu 
pro obecní úřad. Po diskuzi o podmínkách a ceně služby byla tato nabídka odmítnuta a  
následně bylo hlasováno o  návrhu usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo nabídku KB SmartPay na pořízení platebního 
terminálu a tuto nabídku odmítá.. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 18 bylo schváleno 

 
 
14) RŮZNÉ + DISKUZE: 

• Předsedající dále informoval přítomné o probíhajících aktivitách ve věci zatrubnění 
příkopu u Doubických chalup a přípravě stavby obecního chodníku. V tuto chvíli je vše 
prodiskutované se Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, která souhlasí a obec 
čeká na cenovou nabídku projektanta, jenž připraví dokumentaci ke stavebnímu 
povolení a žádosti o dotaci. 
  

• Předsedající předal slovo B.Jemelkovi a J.Navarovi, kteří seznámili přítomné 
s hladinami cen obecních pozemků v okolních obcích. Následně se rozvinula široká  
diskuze o ceně obecních pozemků v Doubici, ze které vyplynul návrh usnesení: 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo stanovilo minimální cenu obecních pozemků pro případný prodej na 
hladinu:  
a) 1200,- Kč/m2 za stavební pozemek (resp. pozemek určený k zastavění 
b) 500,- Kč/m2 za nestavební pozemek 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 19 bylo schváleno 
 
 

• Předsedající seznámil přítomné s plánovaným zájezdem na Zahradu Čech (6.4.2023), 
který připravila paní Jana Fuksová. 
 
 

• Předsedající informoval o proběhnuvším předání hasičských hadic SDH Rybniště a 
navrhl vyřazení hadic z majetku obce Doubice: 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo vyřazuje z majetku obce 3 ks hasičských hadic FIRE GOLD v ceně 
9.159,- Kč:  
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 20 bylo schváleno 

 

• Pan Jiří Černý vznesl dotaz: „Kam jezdí tam a zpět ty prázdné autobusy v Doubici“       

Předsedající přislíbil jednat s Krajem o optimalizaci provozu MHD (trasa, časy, velikost 
autobusu). 

 

• Přítomný host pan L.T. vyjádřil souhlas s dopisem starostů směřovaným k rukám 
ministra životního prostředí ve věci požárního zabezpečení území NPČŠ a přilehlých 
obcí. Vznesl požadavek na vykácení pruhu 1,5 km v okolí obcí a obkácení cest, neboť 
současná situace je nebezpečná jak z pohledu požáru, ale i z pohledu pádu suchých 



stromů. Les národního parku v okolí Doubice je kvůli jeho neobhospodařovaní 
v podstatě nevyužitelný k rekreaci. Břetislav Jemelka popsal důvody, pro které nastal 
současný stav a osvětlil postupy NP (čekání na studie, výběrová řízení, probíhající 
práce). Jan Drozd podotkl, že na posledním jednání s ředitelem NP žádal o provedení 
bezpečnostní těžby v pruhu od louky až po První bránu tak, aby nebyl případným 
požárem suchých smrkových porostů ohrožován intravilán obce Doubice. Pan L. T. 
vyzval zastupitele k větší iniciativnosti ve věci zajištění požární bezpečnosti a 
bezpečnosti cest na území NP a současně žádá, aby obec Doubice tyto požadavky 
přenesla dál na Správu NP České Švýcarsko. Rovněž zmínil připravovanou a zatím 
neuskutečněnou akci „petice za zrušení národního parku“. Jan Drozd slíbil tuto 
záležitost intenzivně řešit se Správou NP. 
  

 
 
15) 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. 03. 2023 od 16:00 hod. 

 

• Předsedající poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil 04. zasedání 
zastupitelstva obce v 18:41. 

 
 

Zápis byl vyhotoven dne 28. 02. 2023 
 
 
Zapsal: Ing. Jan Drozd   …………………………………………… 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Jaroslav Navara    …………………………………………… 
 
 
 
Jiří Černý     …………………………………………… 
 
 
 
Ing. Jan Drozd, starosta obce  …………………………………………… 
 
 
 
 
 
Břetislav Jemelka, místostarosta obce …………………………………………… 


