
        OZNÁMENÍ 

O KONÁNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOUBRAVČICE, 

         které se koná dne 4.6.2020 v 17:00 (čtvrtek), v zasedací místnosti  

Obecního úřadu Doubravčice 

PROGRAM: 

1) Projednání a schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

s ČEZ Disribuce, a.s. na akci Doubravčice, Slepá, kNN, parc.č. 358/6 č. IV-12-

6019912/VB/001. 

2) Seznámení zastupitelstva s RO č.3 a RO č.4  

3) Seznámení zastupitelstva s projektem „Studie odtokových poměrů včetně 

návrhů možných protipovodňových opatření na území ORP Český Brod“ 

4) Projednání a schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a 

uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace na projekt "Doubravčice - knihovna 

21.století". 

5) Projednání a schválení přijetí dotace z OPŽP a uzavřením smlouvy o 

poskytnutí dotace na projekt „Revitalizace alejí v katastru obce Doubravčice". 

6) Projednání a schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a 

uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Nová liniová vegetace v obci 

Doubravčice". 

7) Projednání a schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Výstavba chodníků 

v ul. Úvalská“ na IROP. 

8)     Projednání a schválení podpisu Kupní smlouvy na nově vzniklé pozemky v ul. 

Ke školce   

9)     Projednání a schválení přijetí dotace na opravu Pomníku padlých z 1. Světové 

války z Ministerstva obrany ČR 

10)    Projednání a schválení Úvěrové smlouvy s ČSOB, a.s. na refinancování 

spoluúčasti akcí Doubravčice - intenzifikace ČOV přístavbou 3. a 4. linky na 1600 

EO a „Rozšíření zásobování pitnou vodou obce Doubravčice“ 

11) Projednání návrhu starosty obce na prominutí nájemného z nebytových prostor 

Hospody Doubravčice panu M.B. z důvodu vládních opatření. 

12) Projednání a schválení podpisu Smlouvu č. 12311811 o poskytnutí finančních 

prostředku ze SFŽP na akci „Doubravčice - intenzifikace ČOV přístavbou 3. a 4. 

linky na 1600 EO“  



13) Projednání a schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi o zajištění 

povinné školní docházky v jiné obci s městem Český Brod. 

14) Projednání a schválení uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě ze dne 12.6.2019 s LK 

Advisory, s.r.o. na projekt „Výstavba chodníků v ulici Úvalská“ 

15) Projednání a schválení Smlouvy o řízení projektu s LK Advisory, s.r.o. na akci 

„Revitalizace alejí v katastru obce Doubravčice“, č. projektu: 

CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010895 

16) Projednání a schválení Smlouvy o řízení projektu s LK Advisory, s.r.o. na akci  

„Nová liniová vegetace v obci Doubravčice“, č. projektu: 

CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_132/0010896 

17) Projednání a schválení Změny sazebníku úhrad za poskytování informací podle 

zákona č. 106/1999 Sb. 

18) Projednání a schválení založení JSDH Doubravčice. 

19) Projednání a schválení projektu „Informační sms občanům" 

Vyvěšeno dne: 27.5.2020                                    Sejmuto dne:  

 

 

 


