
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Doubravčice 

dne 22. 6. 2021 od 17.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu  
 

Přítomní: Jaroslav Prkno, Mgr. Kristýna Holubová, Martin Hladík, Dana Bělohoubková, 

Miroslav Hájek,  

Nepřítomní: Martin Kubica, František Chmelenský 

Zapisuje:  Martin Hladík 

Ověřovatelé: Mgr. Kristýna Holubová, Miroslav Hájek 

 

PROGRAM: 

1) Přijetí rezignace na mandát zastupitele MK. 

2) Projednání a schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ 

Distribuce, a.s. č. IV-126023347/1. 

3) Projednání a schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ 

Distribuce, a.s. č. IV-126026413/1. 

4) Projednání a schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby s ČEZ Distribuce, a.s. č. IV-12-6027892/2. 

5) Projednání a schválení podpisu Veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi o zajištění 

povinné školní docházky v jiné obci. 

6) Seznámení zastupitelstva s RO č. 4/21 a č.5/21. 

7) Schválení RO 6/2021 zastupitelstvem. 

8) Projednání a schválení podpisu Kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 342/128 – 

ostatní plocha v ul. U Lázného potoka. 

9) Projednání a schválení podpisu Kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 398/16 – orná 

půda v ul. Slepá. 

10) Projednání a schválení podání žádosti do Fondu obnovy venkova na Středočeském 

kraji. 

11) Projednání a schválení revokace usnesení č. 95/18 ze dne 10.9.2018 z důvodu 

nečinnosti protistrany. 

12) Projednání a schválení revokace usnesení č. 30/20 ze dne 4.6.2020 z důvodu 

nečinnosti protistrany. 

13) Projednání a schválení revokace usnesení č. 84/07 ze dne 30.8.2007. 

14) Projednání a schválení záměru prodeje pozemku par. č. 193/5 o výměře 52 m2. 

15) Projednání a schválení záměru prodeje části pozemku par. č. 335/70 o výměře 150 m2. 

16) Schválení přijetí dotace z MF ČR na akci "MŠ Doubravčice - výstavba oplocení, 

klimatizace, rekonstrukce zelené střechy a obnova vybavení kuchyně" ve výši 

2.980.362,- Kč. 

 

 

Starosta Jaroslav Prkno přednesl program zasedání zastupitelstva. 

 

Usnesení č. 56/21 – Zastupitelstvo schvaluje navržený program schůze a jako ověřovatele 

Mgr. Kristýnu Holubovou  a Miroslava Hájka. 

Všichni pro. 

 

 

 

 



Ad1) Přijetí rezignace na mandát zastupitele MK. 

Usnesení č. 57/21 – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o rezignaci MK na mandát 

zastupitele a rezignaci přijímá. 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- náhradnice na post zastupitele odmítla nabídku přijmout mandát. Zastupitelstvo bude do 

příštích voleb (které se konají příští rok) šestičlenné. 

 

Ad2) Projednání a schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ 

Distribuce, a.s. č. IV-126023347/1. 

Usnesení č. 58/21 – Zastupitelstvo souhlasí s návrhem smlouvy dle výše uvedeného 

a pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o souhlas se zapsání věcného břemena na vybudování elektro přípojky vedené přes 

pozemky obce 

 

Ad3) Projednání a schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ 

Distribuce, a.s. č. IV-126026413/1. 

Usnesení č. 59/21 – Zastupitelstvo souhlasí s návrhem smlouvy dle výše uvedeného 

a pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o souhlas se zapsání věcného břemena na vybudování elektro přípojky vedené přes 

pozemky obce 

 

 

Ad4) Projednání a schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby s ČEZ Distribuce, a.s. č. IV-12-6027892/2. 

Usnesení č. 60/21 – Zastupitelstvo souhlasí s návrhem smlouvy dle výše uvedeného 

a pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o souhlas se zapsání věcného břemena na vybudování elektro přípojky vedené přes 

pozemky obce 

 

 

 

 



Ad5) Projednání a schválení podpisu Veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi o zajištění 

povinné školní docházky v jiné obci. 

Usnesení č. 61/21 - Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením této smlouvy a pověřuje starostu obce 

jejím podpisem. 

Pro: všichni  

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o aktualizaci smlouvy s městem Český Brod o možnosti umisťovat školní děti 

z Doubravčic do škol v Českém Brodě 

 

 

Ad6) Seznámení zastupitelstva s Rozpočtovým opatřením č. 4/2021 a č. 5/2021. 

 

Usnesení č. 62/21 – Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí Rozpočtová opatření  

č. 4/2021 a č. 5/2021. 

Pro: všichni 

 

 

Ad7) Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 6/2021. 

Usnesení č. 63/21 – Zastupitelstvo projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření  

č. 6/2021. 

Pro: všichni 

 

Ad8) Projednání a schválení podpisu Kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 342/128 – 

ostatní plocha v ul. U Lázného potoka. 

Usnesení č. 64/21 – Zastupitelstvo souhlasí s uzavření Kupní smlouvy a pověřuje starostu 

obce jejím podpisem.  

 

Pro: všichni 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o kupní smlouvu na prodej části pozemku pro obec nevyužitelný 

 

Ad9) Projednání a schválení podpisu Kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 398/16 – 

orná půda v ul. Slepá. 

Usnesení č. 65/21 – Zastupitelstvo souhlasí s uzavření Kupní smlouvy a pověřuje starostu 

obce jejím podpisem.  

 

Pro: všichni 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o narovnání hranic parcel v katastru v souladu se skutečností 

 

 

 

 



Ad10) Projednání a schválení podání žádosti do Fondu obnovy venkova na Středočeském 

kraji. 

Usnesení č. 66/21 - Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o příspěvek z Fondu obnovy 

venkova na Středočeském kraji. 

Pro: všichni  

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o nenárokový jednorázový příspěvek za každého obyvatele obce na investiční akce v 

obci 

 

Ad11) Projednání a schválení revokace usnesení č. 95/18 ze dne 10.9.2018 z důvodu 

nečinnosti protistrany. 

Usnesení č. 67/21 – Zastupitelstvo schvaluje revokaci usnesení č. 95/18 ze dne 10.9.2018.  

 

Pro: všichni 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o revokaci usnesení z důvodu nespolupráce protistrany 

 

Ad12) Projednání a schválení revokace usnesení č. 30/20 ze dne 4.6.2020 z důvodu 

nečinnosti protistrany. 

Usnesení č. 68/21 – Zastupitelstvo schvaluje revokaci usnesení č. 30/20 ze dne 4.6.2020.  

 

Pro: všichni 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o revokaci usnesení z důvodu nespolupráce protistrany 

 

Ad13) Projednání a schválení revokace usnesení č. 84/07 ze dne 30.8.2007. 

Usnesení č. 69/21 – Zastupitelstvo schvaluje revokaci usnesení č. 84/07 ze dne 30.8.2007.  

 

Pro: všichni 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o revokaci usnesení z důvodu jiného administrativního řešení věci 

 

 

Ad14) Projednání a schválení záměru prodeje pozemku par. č. 193/5 o výměře 52 m2. 

Usnesení č. 70/21 – Zastupitelstvo schvaluje předložený Záměr prodeje časti pozemku 

Pro: všichni 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o záměr prodeje části pozemku pro obec nevyužitelný 

 

 

 

 

 

 



Ad15) Projednání a schválení záměru prodeje části pozemku par. č. 335/70 o výměře 150 

m2 

Usnesení č. 71/21 – Zastupitelstvo schvaluje předložený Záměr prodeje časti pozemku 

Pro: všichni 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o záměr prodeje části pozemku pro obec nevyužitelný 

 

 

Ad16) Schválení přijetí dotace z MF ČR na akci "MŠ Doubravčice - výstavba oplocení, 

klimatizace, rekonstrukce zelené střechy a obnova vybavení kuchyně" ve výši 

2.980.362,- Kč. 

Usnesení č. 72/21 – Zastupitelstvo souhlasí s přijetím dotace.  

 

Pro: všichni 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o rekonstrukci a modernizaci mateřské školky Doubravka 

 

 

Ověřil: Mgr. Kristýna Holubová, Miroslav Hájek 

 

 

 

 

Jaroslav Prkno 

starosta 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 28.6.2021                                                     Sejmuto dne:  

 


