Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Doubravčice
dne 21. 6. 2016 od 18.00 hod.
Přítomní: Jaroslav Prkno, Miroslav Hájek, Mgr. Kristýna Žákovcová, Martin Hladík,
František Chmelenský, Mgr. Petra Kněžourová
Nepřítomní: Martin Kubica
Zapisuje: Martin Hladík
Ověřovatelé: František Chmelenský, Mgr. Kristýna Žákovcová
PROGRAM:
1) Seznámení zastupitelstva s žádostí pana Tomáše Němce o uvolnění z funkce zastupitele
obce.
2) Složení slibu zastupitele Mgr. Petry Kněžourové.
3) Projednání žádosti pana Tomáše Němce na odstoupení z funkce člena dozorčí rady
Technických služeb Doubravčice, s.r.o.
4) Projednání a jmenování nového člena dozorčí rady Technických služeb
Doubravčice, s.r.o.
5) Projednání a schválení podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
s ČEZ Distribuce, a.s. (č.st. IP-12-6008341/1/001).
6) Projednání a schválení kupní smlouvy na pozemky parc.č. 342/125 a 342/126.
7) Seznámení zastupitelstva s Rozpočtovým opatřením č.2, 3 a 4/2016.
8) Projednání a schválení záměru prodeje pozemku parc.č. 967/2 nejvyšší nabídce.
9) Seznámení a schválení účetní závěrky obce Doubravčice.
10) Seznámení zastupitelstva s výsledkem kontroly hospodaření obce Doubravčice.
11) Schválení Závěrečného účtu za rok 2015.
12) Seznámení a schválení účetní závěrky MŠ Doubravka.
13) Projednání a schválení kupní smlouvy na pozemek parc.č. 164/246 v k.ú. Doubravčice
(část komunikace „Na Zámkách“).
14) Projednání a schválení kupní smlouvy na zbývající podíly pozemku parc.č. 164/30,
164/31 a 134/32 v k.ú. Doubravčice (část komunikace „Na Zámkách“).
15) Projednání a schválení kupní smlouvy na nově vznikající pozemek parc.č. 310/7
do majetku obce.
16) Projednání a schválení kupní smlouvy na nově vznikající pozemek parc.č. 310/8
do majetku obce.
17) Projednání schválení žádosti MŠ Doubravka, p.o. o převod zlepšeného hospodářského
výsledku do rezervního fondu.
18) Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky č.1/2016 – Požární řád obce.
19) Schválení navýšení základního jmění Technických služeb Doubravčice, s.r.o.
20) Seznámení se s výsledky výběrového řízení na akci „Rekonstrukce chodníků v obci
Doubravčice – II. etapa“ a podpis smlouvy s vítězným uchazečem.
21) Projednání a schválení podpisu Veřejnoprávní smlouvy s městem Český Brod o zajištění
školní docházky dětí z obce Doubravčice.
22) Projednání a schválení Příkazní smlouvy s Ingeniring Krkonoše, a.s. na zajištění
výběrového řízení dodavatele stavby "Dostavba MŠ Doubravčice (Etapa 4 - jihovýchodní
křídlo)".
23) Projednání a schválení podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s ČEZ
Distribuce, a.s. (č.IV-12-6019912/VB/001).
24) Projednání a schválení podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s ČEZ
Distribuce, a.s. (č.IV-12-6019949/VB/1).
25) Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI
26) Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy s městem Český Brod

Starosta Jaroslav Prkno přednesl program zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 31/16 – Zastupitelstvo schvaluje navržený program schůze a jako ověřovatele
Františka Chmelenského, Mgr. Kristýnu Žákovcovou.
Všichni pro.
Ad1) Seznámení zastupitelstva s žádostí pana Tomáše Němce o uvolnění z funkce
zastupitele obce.
Zastupitelstvo bere na vědomí rezignaci pana Tomáše Němce na post zastupitele.

Ad2) Složení slibu nového zastupitele Mgr. Petry Kněžourové.
Slib zastupitele paní Mgr. Petry Kněžourové byl složen před stávajícím zastupitelstvem obce
a písemně k rukám starosty obce Doubravčice. Mgr. Petra Kněžourová se v plném rozsahu
vzdala nároku na odměnu.
Doplňující info k výše uvedenému:
Mgr. Petra Kněžourová se stala novým zastupitelem za odstupujícího Tomáše Němce.
Ve volbách v roce 2014 byla na kandidátce zvolena jako náhradnice.

Ad3) Projednání žádosti pana Tomáše Němce na odstoupení z funkce člena dozorčí rady
Technických služeb Doubravčice, s.r.o..
Zastupitelstvo bere na vědomí rezignaci pana Tomáše Němce na post člena dozorčí rady
Technických služeb Doubravčice.

Ad4) Projednání a jmenování nového člena dozorčí rady Technických služeb Doubravčice,
s.r.o.
Usnesení č. 32/16 – Navržen byl pan František Chmelenský. Pan František Chmelenský
funkci člena dozorčí rady TS Doubravčice, s.r.o. přijímá.
Pro: všichni
Doplňující info k výše uvedenému:
- po odstoupení p. Tomáše Němce bylo nutné zvolit nového člena dozorčí rady.
Ad5) Projednání a schválení podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
s ČEZ Distribuce, a.s. (č.st. IP-12-6008341/1/001).
Usnesení č. 33/16 – Zastupitelstvo souhlasí s podpisem smlouvy dle výše uvedeného.
Pro: všichni
Doplňující info k výše uvedenému:
- jedná se o souhlas se zapsání věcného břemena na vybudování elektro přípojky vedené přes
pozemky obce.
Ad6) Projednání a schválení kupní smlouvy na pozemky parc.č. 342/125 a 342/126.
Usnesení č. 34/16 – Zastupitelstvo souhlasí s podpisem smlouvy dle výše uvedeného.
Pro: všichni
Doplňující info k výše uvedenému:
- jedná se o prodej "ostatní plochy" v oblasti Lázného potoka bez přístupové cesty a možnosti
připojení ke kanalizaci a vodovodu

Ad7) Seznámení zastupitelstva s Rozpočtovými opatřeními č. 2, 3 a 4/2016.
Usnesení č. 35/16 – Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovými opatřeními
č.2, 3 a 4/2016.
Pro: všichni
Doplňující info k výše uvedenému:
- jedná se o pravidelnou cca každoměsíční aktualizaci rozpočtu obce, kdy je rozpočet
upravován do souladu se skutečnými realizovanými příjmy a výdaji.
Ad8) Projednání a schválení záměru prodeje pozemku parc.č. 967/2 nejvyšší nabídce.
Usnesení č. 36/16 - Zastupitelstvo schvaluje předložený záměr.
Pro: všichni
Doplňující info k výše uvedenému:
- jedná se o prodej pozemku v souvislosti s narovnáním stavu vedení komunikace obce v
lokalitě Osičiny
Ad9) Seznámení a schválení účetní závěrky obce Doubravčice.
Usnesení č. 37/16 – Zastupitelstvo obce Doubravčice schválilo dle §4 odst.2 písm. b) zákona
č.128/2000 Sb.o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zněním vyhlášky
č.220/2013 Sb. o požadavcích na schválení účetních závěrek vybraných účetních jednotek
v platném znění, schválilo účetní závěrku obce Doubravčice za rok 2015
Pro: Jaroslav Prkno, Miroslav Hájek, Mgr. Kristýna Žákovcová, Martin Hladík, František
Chmelenský
Zdržela se: Mgr. Petra Kněžourová
Doplňující info k výše uvedenému:
- Jedná se o schválení výsledků za rok 2015(přehled příjmů a výdajů, včetně zůstatků půjček,
úvěrů a bankovních účtů) – součástí jsou výkazy (rozvaha, zisk a ztráty, příloha),
inventarizační zpráva, plán inventur, směrnice k provádění inventarizace, zpráva o přezkumu
hospodaření za rok 2015
Ad10) Seznámení zastupitelstva s výsledkem kontroly hospodaření obce Doubravčice.
Usnesení č. 38/16 – Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledky kontroly hospodaření obce.
Doplňující info k výše uvedenému:
- při kontrole hospodaření obce nebyly shledány žádné nedostatky
Ad11) Schválení Závěrečného účtu za rok 2015.
Usnesení č. 39/16 – Zastupitelstvo obce uděluje souhlas s celoročním hospodařením obce a
závěrečným účtem obce za rok 2015, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2015 bez výhrad.
Pro: Jaroslav Prkno, Miroslav Hájek, Mgr. Kristýna Žákovcová, Martin Hladík, František
Chmelenský
Zdržela se: Mgr. Petra Kněžourová
Doplňující info k výše uvedenému:
- Závěrečný účet včetně příloh byl vyvěšen na EÚD od 16.5.2016 do 1.6.2016, rovněž tak ve
vývěsce u Obecního úřadu.

Ad12) Seznámení a schválení účetní závěrky MŠ Doubravka.
Usnesení č. 40/16 – Zastupitelstvo bylo seznámeno a schvaluje účetní závěrku MŠ
Doubravka v předloženém znění.
Pro: Jaroslav Prkno, Miroslav Hájek, Mgr. Kristýna Žákovcová, Martin Hladík, František
Chmelenský
Zdržela se: Mgr. Petra Kněžourová
Doplňující info k výše uvedenému:
- Jedná se o schválení výsledků za rok 2015 (přehled příjmů a výdajů, včetně zůstatků
bankovních účtů, poklady, pohledávek, závazků, jmění účetní jednoty) – součástí jsou výkazy
(rozvaha, zisk a ztráty, příloha), inventarizační zpráva za rok 2015 – hospodářský výsledek
před zdaněním činí 14 046,30Kč
Ad13) Projednání a schválení kupní smlouvy na pozemek parc.č. 164/246 v k.ú.
Doubravčice (část komunikace „Na Zámkách“).
Usnesení č. 41/16 – Zastupitelstvo souhlasí s podpisem smlouvy dle výše uvedeného.
Pro: všichni
Doplňující info k výše uvedenému:
- jedná se o narovnání stavu vlastnictví pozemků pod obecní komunikací a jejím nejbližším
okolím,
Ad14) Projednání a schválení kupní smlouvy na zbývající podíly pozemku parc.č. 164/30,
164/31 a 134/32 v k.ú. Doubravčice (část komunikace „Na Zámkách“).
Usnesení č. 42/16 – Zastupitelstvo souhlasí s podpisem smlouvy dle výše uvedeného.
Pro: všichni
Doplňující info k výše uvedenému:
- jedná se o narovnání stavu vlastnictví pozemků pod obecní komunikací a jejím nejbližším
okolím,
Ad15) Projednání a schválení kupní smlouvy na nově vznikající pozemek parc.č. 310/7
do majetku obce.
Usnesení č. 43/16 – Zastupitelstvo souhlasí s podpisem smlouvy dle výše uvedeného.
Pro: všichni
Doplňující info k výše uvedenému:
- jedná se o narovnání stavu vlastnictví pozemků pod obecní komunikací a jejím nejbližším
okolím,
Ad16) Projednání a schválení kupní smlouvy na nově vznikající pozemek parc.č. 310/8
do majetku obce.
Usnesení č. 44/16 – Zastupitelstvo souhlasí s podpisem smlouvy dle výše uvedeného.
Pro: všichni
Doplňující info k výše uvedenému:
- jedná se o narovnání stavu vlastnictví pozemků pod obecní komunikací a jejím nejbližším
okolím,

Ad17) Projednání schválení žádosti MŠ Doubravka, p.o. o převod zlepšeného
hospodářského výsledku do rezervního fondu.
Usnesení č. 45/16 – Zastupitelstvo souhlasí se žádostí a schvaluje převod zlepšeného HV do
rezervního fondu.
Pro: všichni
Doplňující info k výše uvedenému:
Zastupitelstvo obdrželo žádost ředitelky o převod zlepšeného hospodářského výsledku
za rok 2015 ve výši 14 046,30 Kč do rezervního fondu
Ad18) Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky č.1/2016 – Požární řád obce.
Usnesení č. 46/16 – Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 - Požární
řád obce a současně s ním „Dokument k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu
ohrožení státu a válečného stavu“
Pro: všichni
Doplňující info k výše uvedenému:
- místostarostka obce seznámila přítomné s obsahem dokumentu,
- jedná se o postupy v případě požáru, povodní a dalších živelných a mimořádných událostí,
- jedná se o vyhlášku, kterou vyžaduje stávající legislativa.
- schvalovaný dokument není veřejný a slouží především vedení obce v souvislosti
s připraveností na řešení mimořádných a krizových situací.

Ad19) Schválení navýšení základního jmění Technických služeb Doubravčice, s.r.o.
Usnesení č. 47/16 – Zastupitelstvo schvaluje navýšení základního jmění Technických služeb
Doubravčice, s.r.o.
Pro: Jaroslav Prkno, Miroslav Hájek, Mgr. Kristýna Žákovcová, Martin Hladík, František
Chmelenský
Zdržela se: Mgr. Petra Kněžourová
Doplňující info k výše uvedenému:
- jde o navýšení základního jmění na 200 tis. Kč
- starosta seznámil přítomné s odůvodněním tohoto navýšení
- silnější kapitál společnosti, jednodušší a operativnější provoz

Ad20) Seznámení se s výsledky výběrového řízení na akci „Rekonstrukce chodníků v obci
Doubravčice – II. etapa“ a podpis smlouvy s vítězným uchazečem.
Usnesení č. 48/16 - Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky výběrového řízení a schvaluje
podpis smlouvy s vítězem.
Pro: Jaroslav Prkno, Miroslav Hájek, Mgr. Kristýna Žákovcová, Martin Hladík, František
Chmelenský
Zdržela se: Mgr. Petra Kněžourová
Doplňující info k výše uvedenému:
- jedná se o rekonstrukci chodníků v obci od spodní návsi ke konci obce směr Český Brod,

Ad21) Projednání a schválení podpisu Veřejnoprávní smlouvy s městem Český Brod
o zajištění školní docházky dětí z obce Doubravčice.
Usnesení č. 49/16 – Zastupitelstvo souhlasí s podpisem smlouvy dle výše uvedeného.
Pro: všichni
Doplňující info k výše uvedenému:
- jedná se o smlouvu s městem Český Brod, která řeší podmínky umístění školních dětí
s trvalým pobytem v Doubravčicích do škol v Českém Brodě
- jedná se o aktualizované znění oproti roku 2015

Ad22) Projednání a schválení Příkazní smlouvy s Ingeniring Krkonoše, a.s. na zajištění
výběrového řízení dodavatele stavby "Dostavba MŠ Doubravčice (Etapa 4 - jihovýchodní
křídlo)".
Usnesení č. 50/16 – Zastupitelstvo souhlasí s podpisem smlouvy dle výše uvedeného.
Pro: Jaroslav Prkno, Miroslav Hájek, Mgr. Kristýna Žákovcová, Martin Hladík, František
Chmelenský
Zdržela se: Mgr. Petra Kněžourová
Doplňující info k výše uvedenému:
- slouží k zajištění dotace na dostavbu posledního křídla MŠ Doubravka

Ad23) Projednání a schválení podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
s ČEZ Distribuce, a.s. (č.IV-12-6019912/VB/001).
Usnesení č. 51/16 – Zastupitelstvo souhlasí s podpisem smlouvy dle výše uvedeného.
Pro: všichni
Doplňující info k výše uvedenému:
- jedná se o souhlas se zapsání věcného břemena na vybudování elektro přípojky vedené přes
pozemky obce.

Ad24) Projednání a schválení podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
s ČEZ Distribuce, a.s. (č.IV-12-6019949/VB/1).
Usnesení č. 52/16 – Zastupitelstvo souhlasí s podpisem smlouvy dle výše uvedeného.
Pro: všichni
Doplňující info k výše uvedenému:
- jedná se o souhlas se zapsání věcného břemena na vybudování elektro přípojky vedené přes
pozemky obce.

Ad25) Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI
Usnesení č. 53/16 – Zastupitelstvo schvaluje přijetí finančních prostředků ze SFDI na akci
„Rekonstrukce chodníků v obci Doubravčice II. etapa“ a pověřuje starostu obce jejím
podpisem..
Pro: Jaroslav Prkno, Miroslav Hájek, Mgr. Kristýna Žákovcová, Martin Hladík, František
Chmelenský
Zdržela se: Mgr. Petra Kněžourová
Doplňující info k výše uvedenému:
- jedná se o dotační příspěvek na II. etapu rekonstrukce chodníků v obci.
___________________________________________________________________________

Ad26) Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy s městem Český Brod
Usnesení č. 54/16 – Zastupitelstvo souhlasí s podpisem Veřejnoprávní smlouvy mezi městem
Český Brod a obcí Doubravčice o zabezpečení výkonu přenesené působnosti speciálního
stavebního úřadu pro místní komunikace.
Pro: Jaroslav Prkno, Miroslav Hájek, Mgr. Kristýna Žákovcová, Martin Hladík, František
Chmelenský
Zdržela se: Mgr. Petra Kněžourová

Diskuze:
1) Stavba vysílače spol. Vodafone - starosta seznámil přítomné s informací o dvou
podaných odvolání proti rozhodnutí k plánované výstavbě vysílače Vodafone. Byly
podány dvě odvolání fyzických osob s tím, že stavba naruší životní prostředí a může
ohrozit zdraví obyvatel. Rozhodnutí o relevantnosti připomínek bude na orgánech
státní správy (např. hygienická stanice, atd.).
2) Pojmenování ulic - s rostoucí velikostí obce, vyhlašuje obec záměr provést
pojmenování ulic. Bude vytvořen návrh pojmenování ulic, ke kterému se budou moci
občané vyjádřit a případně po dohodě názvy ulic měnit.
3) Info systém pro mimořádné události - Český Brod jako zastřešující subjekt obdrží
dotaci na vybudování systému varování pro mimořádné události (obecní rozhlas,
povodňový plán, atd.). V tomto projektu je zahrnuta i obec Doubravčice. Bližší
podmínky a výše spoluúčasti bude upřesněna. Následně obec rozhodne o rozsahu
tohoto projektu v Doubravčicích.
4) Byl vznesen dotaz, že na internetu stále není zveřejněn nákladový rozbor vodného
a stočného - Bylo odpovězeno, že dojde k prověření, proč tam není a Technické služby
Doubravčice zajistí zveřejnění v nejbližších dnech na jejich webu.
5) Byl vznesen dotaz, zda je možné dávat na internet kromě protokolu o zkoušce kvality
vody i protokol o kvalitě vody vypouštěné z čističky do Lázného potoka - Bylo
odpovězeno, že dojde k prověření a Technické služby Doubravčice v případě
realizovatelnosti zajistí zveřejnění na jejich webu.
Ověřil: František Chmelenský, Mgr. Kristýna Žákovcová

Jaroslav Prkno
starosta
Vyvěšeno dne: 27.6.2016

Sejmuto dne:

