
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Doubravčice 

dne 27. 8. 2020 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu  
 

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

Miroslav Hájek, František Chmelenský 

Nepřítomní: Martin Kubica 

Zapisuje:  Martin Hladík 

Oveřovatelé: František Chmelenský, Miroslav Hájek 

 

PROGRAM: 

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

Distribuce, č. IV-12-6023836/01. 

2) Seznámení zastupitelstva s RO č.7/2020. 

3) Projednání návrhu obyvatel Doubravčic, zjištění možnosti odstoupení od smlouvy o 

provedení stavby s Vodafone ČR schválené usnesením č.51/18. 

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

dohodu o umístění stavby č. IV-12-6025802/VB/1A Doubravčice, Masojedská 130, 

kVN, DTS, kNN. 

5) Projednání a schválení podpisu Kupní smlouvy na prodej nově vzniklých pozemků v 

ul. Akátová s Tomášem a Kristýnou Semerádovými.   

6) Projednání a schválení podpisu Kupní smlouvy na prodej nově vzniklých pozemků v 

ul. Akátová s Hedvikou Mojžíšovou.   

7) Projednání a schválení Kupní smlouvy s paní Stanislavou Šmídovou na odkoupení 

části pozemku parc.č. 9 a pozemků parc.č. 112/4 a 136 do majetku obce.  

8) Projednání a schválení Kupní smlouvy s paní Evou Jordákovou na odkoupení 

pozemku parc.č. 112/3 do majetku obce.  

9) Seznámení zastupitelstva s Protokolem o otevírání obálek a hodnocením dodavatele 

akce „Výsadba dřevin a vegetační úpravy v katastru obce Doubravčice“. 

10) Seznámení zastupitelstva s návrhy studií na novou Základní školu v Doubravčicích 

a schválení vítězného návrhu k dalšímu zpracování. 

11) Projednání a schválení RO č.8/20. 

12) Schválení Závěrečného účtu za rok 2019. 

13) Projednání a schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s ČEZ 

Distribuce, č. IV-12-6023978/1. 

14) Projednání a schválení nabídky na technický dozor investora (TDI) a autorský dozor 

investora (ATD) akce "Výsadba dřevin a vegetační úpravy v katastru obce 

Doubravčice".  

15) Projednání a schválení Smlouvy o přistoupení ke smlouvě o půjčce pro technické 

služby Doubravčice na pořízení nemovitosti. 

16) Projednání a schválení zadání studie akce "Hřbitov v Doubravčicích".  

Starosta Jaroslav Prkno přednesl program zasedání zastupitelstva. 

 

Usnesení č. 60/20 – Zastupitelstvo schvaluje navržený program schůze a jako ověřovatele 

Miroslava Hájka a Františka Chmelenského. 

Všichni pro. 

 

 

 

 



Ad1) Projednání a schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ 

Distribuce, č. IV-12-6023836/01. 

Usnesení č. 61/20 – 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 

 

Ad2) Seznámení zastupitelstva s RO č.7/2020. 

Usnesení č. 62/20 – Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí Rozpočtové opatření  

č. 7/2020 – schválené v pravomoci starosty 

Pro: všichni 

 

 
Ad3) Projednání návrhu obyvatel Doubravčic, zjištění možnosti odstoupení od smlouvy 

o provedení stavby s Vodafone ČR schválené usnesením č.51/18. 

Usnesení č. 63/20 – Zastupitelstvo souhlasí s vypovězením smlouvy o provedení stavby 

s Vodafone ČR a sjednání nových podmínek - návrh nové lokality. 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- zastupitelstvo si je vědomo špatného signálu mobilních operátorů v některých částech obce. 

S Vodafone ČR bude projednána možnost jiné lokality v obci mimo zastavěnou oblast. 

 

 

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

a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6025802/VB/1A Doubravčice, Masojedská 130, 

kVN, DTS, kNN. 

Usnesení č. 64/20 – 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 stavby nové trafostanice v ulici Masojedská 

 

 

Ad5) Projednání a schválení podpisu Kupní smlouvy na prodej nově vzniklých pozemků 

v ul. Akátová s Tomášem a Kristýnou Semerádovými. 

 

Usnesení č. 65/20 – Zastupitelstvo souhlasí s prodejem nově vzniklého pozemku parc.č. 

342/18 a pověřuje starostu obce podpisem Kupní smlouvy 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o kupní smlouvu na část nepotřebných pozemků obce majitelům přilehlého pozemku 

 



 

Ad6) Projednání a schválení podpisu Kupní smlouvy na prodej nově vzniklých pozemků  

v ul. Akátová s Hedvikou Mojžíšovou. 

 

Usnesení č. 66/20 – Zastupitelstvo souhlasí s prodejem nově vzniklých pozemků parc.č. 

335/102 a 1003/34, vše v k.ú. Doubravčice a pověřuje starostu obce podpisem Kupní smlouvy 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o kupní smlouvu na část nepotřebných pozemků obce majitelům přilehlého pozemku 

 

 

Ad7) Projednání a schválení Kupní smlouvy s paní Stanislavou Šmídovou na odkoupení 

části pozemku parc.č. 9 a pozemků parc.č. 112/4 a 136 do majetku obce. 

 

Usnesení č. 67/20 – Zastupitelstvo souhlasí s odkoupením pozemků parc.č. 112/4, 136 a nově 

vzniklého pozemku parc.č. 9/2, vše v k.ú Doubravčice a pověřuje starostu obce podpisem 

Kupní smlouvy 

 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o kupní smlouvu na nákup části komunikace do majetku obce 

 

 

Ad8) Projednání a schválení Kupní smlouvy s paní Evou Jordákovou na odkoupení 

pozemku parc.č. 112/3 do majetku obce. 

 

Usnesení č. 68/20 – Zastupitelstvo souhlasí s odkoupením pozemku parc.č. 112/3 v k.ú. 

Doubravčice a pověřuje starostu obce podpisem Kupní smlouvy 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o kupní smlouvu na nákup části komunikace do majetku obce 

 

 

Ad9) Seznámení zastupitelstva s Protokolem o otevírání obálek a hodnocením 

dodavatele akce „Výsadba dřevin a vegetační úpravy v katastru obce Doubravčice“. 

Usnesení č. 69/20 – Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí Protokol o otevírání 

obálek a hodnocením dodavatele akce „Výsadba dřevin a vegetační úpravy v katastru 

obce Doubravčice“. Zároveň pověřuje starostu obce podpisem SOD s vítězným uchazečem -  

Školky Opolany, s.r.o. za cenu 1.699.797,60 bez DPH 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o výběr dodavatele výsadby nových stromů a rekultivaci původních alejí v katastru 

obce 

 

 



Ad10) Seznámení zastupitelstva s návrhy studií na novou Základní školu 

v Doubravčicích a schválení vítězného návrhu k dalšímu zpracování. 

Usnesení č. 70/20 – Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhy studií na novou Základní školu 

v Doubravčicích a schválilo vítězný návrh studia AF Ateliér. 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o první studii případné nové budoucí základní školy v obci 

 

 

Ad11) Projednání a schválení RO č.8/20 

Usnesení č. 71/20 – Zastupitelstvo bylo projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření  

č. 8/2020. 

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. 

 

 

Ad12) Projednání a schválení Závěrečného účtu obce za rok 2019. 

 

Návrh Závěrečného účtu včetně všech příloh byl řádně vyvěšen na EÚD a ÚD 22.6.2020 

 

Usnesení č. 72/20 –  

„Zastupitelstvo obce uděluje souhlas s celoročním hospodařením obce a  závěrečným 

účtem obce za rok 2019, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 

2019 bez výhrad. 

Pro: všichni 

 

 

Ad13) Projednání a schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s ČEZ 

Distribuce, č. IV-12-6023978/1. 

Usnesení č. 73/20 – 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 

 

 

 

 



Ad14) Projednání a schválení nabídky na technický dozor investora (TDI) a autorský 

dozor investora (ATD) akce "Výsadba dřevin a vegetační úpravy v katastru obce 

Doubravčice". 

Usnesení č. 74/20 – Zastupitelstvo souhlasí s předloženou nabídkou na technický dozor 

investora (TDI) a autorský dozor investora (ATD) akce „Výsadba dřevin a vegetační úpravy 

v katastru obce Doubravčice". 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o dozor výsadby nových stromů a rekultivaci původních alejí v katastru obce 

 

 

Ad15) Projednání a schválení Smlouvy o přistoupení ke smlouvě o půjčce pro Technické 

služby Doubravčice na pořízení nemovitosti. 

Usnesení č. 75/20 – Zastupitelstvo souhlasí s podpisem smlouvy dle výše uvedeného. 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o ručení ke smlouvě o půjčce na pořízení nemovitosti do majetku Technických 

služeb Doubravčice 

 

 

Ad16) Projednání a schválení zadání studie akce "Hřbitov v Doubravčicích". 

Usnesení č. 76/20 – Zastupitelstvo souhlasí se zadáním studie akce "Hřbitov v 

Doubravčicích". 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o studii případné výstavby hřbitova v Doubravčicích 

 

 

Ověřil: František Chmelenský, Miroslav Hájek 

 

Jaroslav Prkno 

starosta 

 

Vyvěšeno dne: 2. 9. 2020                                                    Sejmuto dne:  

 


