
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Doubravčice 

dne 4. 6. 2020 od 17.00 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 

Oveřovatelé: Dana Bělohoubková, Miroslav Hájek 

 

PROGRAM: 

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

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

6019912/VB/001. 

2) Seznámení zastupitelstva s RO č.3/2020 a RO č.4/2020.  

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 OPŽP 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 prostřednictvím MAS Pošembeří. 

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 pronájmu nebytových 

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

12) Projednání a schválení podpisu Smlouvy 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". 



20) Projednání a schválení Záměru provozování stánku s občerstvením v rámci 

Multifunkčního hřiště. 

21) Projednání žádosti Záměru pronájmu části pozemku parc.č. 335/70. 

22) Projednání a schválení Záměru pronájmu částí pozemku parc.č. 335/102 a 1003/18. 

23) Projednání a schválení zadání studie na plánovanou výstavbu Základní školy 

v Doubravčicích. 

24) Projednání a schválení RO č.5/2020. 

Starosta Jaroslav Prkno přednesl program zasedání zastupitelstva. 

 

Usnesení č. 22/20 – Zastupitelstvo schvaluje navržený program schůze a jako ověřovatele 

Danu Bělohoubkovou a Miroslava Hájka. 

Všichni pro. 

 

 

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

Distribuce, a.s. na akci Doubravčice, Slepá, kNN, parc.č. 358/6 č. IV-12-6019912/VB/001. 

 

Usnesení č. 23/20 – 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 

 

 

Ad2) Seznámení zastupitelstva s Rozpočtovými opatřeními č. 3/2020 a č. 4/2020. 

 

Usnesení č. 24/20 – Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí Rozpočtová opatření  

č. 3/2030 a č. 4/2020. 

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. 

 

 
Ad3) Seznámení zastupitelstva s projektem „Studie odtokových poměrů včetně návrhů 

možných protipovodňových opatření na území ORP Český Brod“. 

 

Usnesení č. 25/20 – Zastupitelstvo bylo seznámeno a souhlasí s projektem „Studie 

odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření na území ORP Český 

Brod“. Zároveň pověřuje starostu obce v dalších jednáních. 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o aktualizaci projektu odtokových poměrů a protipovodňových opatření i na území 

obce Doubravčice 

 

 

 

 

 

 

 



Ad4) Projednání a schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavřením 

smlouvy o poskytnutí dotace na projekt "Doubravčice - knihovna 21.století". 

 

Usnesení č. 26/20 – Zastupitelstvo souhlasí s přijetím dotace a pověřuje starostu obce 

podpisem smlouvy dle výše uvedeného. 

Pro: všichni 
 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o přijetí dotace na modernizaci knihovny v obci 

 

 

Ad5) Projednání a schválení přijetí dotace z OPŽP a uzavřením smlouvy o poskytnutí 

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

 

Usnesení č. 27/20 – Zastupitelstvo souhlasí s přijetím dotace a pověřuje starostu obce 

podpisem smlouvy dle výše uvedeného. 

Pro: všichni 
 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o přijetí dotace na obnovu stromů v alejích v Doubravčicích 

 

 

Ad6) Projednání a schválení přijetí dotace z OPŽP a uzavřením smlouvy o poskytnutí 

dotace na projekt „Nová liniová vegetace v obci Doubravčice". 

 

Usnesení č. 28/20 – Zastupitelstvo souhlasí s přijetím dotace a pověřuje starostu obce 

podpisem smlouvy dle výše uvedeného. 

Pro: všichni 
 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o přijetí dotace na výsadbu nových stromořadí v Doubravčicích 

 

 

Ad7) Projednání a schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Výstavba chodníků v ul. 

Úvalská“ na IROP prostřednictvím MAS Pošembeří. 

 

Usnesení č. 29/20 – Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Výstavba 

chodníků v ul. Úvalská“ na MAS Pošembeří. 

Pro: všichni 
 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o podání žádosti na spolufinancování výstavby chodníků v rámci dotací 

Integrovaného regionálního operačního program (IROP) Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

 

 

Ad8) Projednání a schválení podpisu Kupní smlouvy na nově vzniklé pozemky v ul. Ke 

školce. 

 

Usnesení č. 30/20 – Zastupitelstvo souhlasí a pověřuje starostu obce podpisem Kupní 

smlouvy na sloučený, nově vzniklý pozemek parc.č. 1002/8 v k.ú. Doubravčice dle výše 

uvedeného. 

Pro: všichni 
 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o kupní smlouvu na část pozemků k narovnání skutečného stavu a stavu dle katastru 

ve vedení pozemních komunikací v okolí ulice Ke školce 



Ad9) Projednání a schválení přijetí dotace na opravu Pomníku padlých z 1. Světové války 

z Ministerstva obrany ČR. 

 

Usnesení č. 31/20 – Zastupitelstvo souhlasí s přijetím dotace a pověřuje starostu obce 

podpisem smlouvy dle výše uvedeného. 

Pro: všichni 
 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o přijetí dotace na opravu Pomníku padlých z 1. Světové války umístěného Na 

Návsi 

 

 

Ad10) 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“. 

 

Usnesení č. 32/20 – Zastupitelstvo souhlasí s návrhem smlouvy dle výše uvedeného a 

pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

Pro: všichni 
 

Usnesení č. 33/20 – Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Zástavní smlouvy pro ČSOB na 

pozemky parc.č. 430,  431/4, 432 a 433 dle výše uvedeného návrhu smlouvy a pověřuje 

starostu obce jejím podpisem. 

Pro: všichni 
 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o úvěrovou smlouvu na refinancování dostavby ČOV a vodovodu v obci 

 

 

Ad11) Projednání návrhu starosty obce na prominutí nájemného z pronájmu nebytových 

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

 

Usnesení č. 34/20 – Zastupitelstvo souhlasí s prominutím nájemného za dobu čtyř měsíců 6 – 

9/2020. 

Pro: všichni 
 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o prominutí nájemného z důvodu omezení provozu Hospody Doubravčice 

v souvislosti s epidemií Covid-19. 

 

 

Ad12) Projednání a schválení podpisu Smlouvy č. 12311811 o poskytnutí finančních 

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

1600 EO“. 

 

Usnesení č. 35/20 – Zastupitelstvo souhlasí s podpisem smlouvy dle výše uvedeného a 

pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

Pro: všichni 
 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o smlouvu na přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí na rozšíření 

čističky odpadních vod  

 

 

 



Ad13) Projednání a schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi o zajištění povinné 

školní docházky v jiné obci s městem Český Brod. 

 

Usnesení č. 36/20 – Zastupitelstvo souhlasí s návrhem smlouvy dle výše uvedeného a 

pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

Pro: všichni 
 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o smlouvu na podporu přijetí dětí z Doubravčic do základních škol v Českém Brodě 

 

 

Ad14) 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“. 

 

Usnesení č. 37/20 – Zastupitelstvo souhlasí s podpisem dodatku dle výše uvedeného a 

pověřuje starostu obce s jeho podpisem. 

Pro: všichni 
 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o dodatek smlouvy na zajištění žádosti o dotace na výstavbu chodníků v ul. Úvalská 

 

 

Ad15) 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. 

 

Usnesení č. 38/20 – Zastupitelstvo souhlasí s podpisem smlouvy dle výše uvedeného a 

pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

Pro: všichni 
 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o smlouvu na zajištění všech potřebných procesních záležitostí v rámci projektu 

obnovy alejí v Doubravčicích 

 

 

Ad16) 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. 

 

Usnesení č. 39/20 – Zastupitelstvo souhlasí s podpisem smlouvy dle výše uvedeného a 

pověřuje starostu obce jejím podpisem 

Pro: všichni 
 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o smlouvu na zajištění všech potřebných procesních záležitostí v rámci projektu na 

vysázení nových stromořadí v Doubravčicích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ad17) Projednání a schválení Změny sazebníku úhrad za poskytování informací podle 

zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Usnesení č. 40/20 – Zastupitelstvo souhlasí se změnou sazebníku úhrad za poskytnutí 

informací podle zákona č. 106/1999 Sb. s okamžitou platností 

Pro: všichni 
 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o změnu sazebníku v souladu s oprávněnými a odpovídajícími náklady na vyhledání 

a zpracování podkladů k žádostem 

 

 

Ad18) Projednání a schválení založení JSDH Doubravčice. 

 

Usnesení č. 41/20 – Zastupitelstvo souhlasí se založením JSDH (Jednotky sboru 

dobrovolných hasičů) Doubravčice a pověřuje starostu obce v dalších jednáních 

Pro: všichni 
 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o novou formu dobrovolných hasičů v Doubravčicích. Jednotka zatím není určená k 

aktivním zákrokům. 

 

 

Ad19) Projednání a schválení projektu „Informační sms občanům". 

 

Usnesení č. 42/20 – Zastupitelstvo souhlasí se zahájením aktivit na projektu "Informační sms 

občanům". 

Pro: všichni 
 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o moderní formu komunikace s občany přes sms, především v krizových situacích  

 

 

Ad20) Projednání a schválení Záměru provozování stánku s občerstvením v rámci 

Multifunkčního hřiště. 

 

Usnesení č. 43/20 – Zastupitelstvo schvaluje záměr na provozování stánku s občerstvením 

v rámci Multifunkčního hřiště na základě předložené žádosti.  

Pro: všichni 
 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o provoz malého stánku s občerstvením u nového multifunkčního (dětského) hřiště v 

ul. Na Vysoké mezi ze strany soukromého podnikatele 

 

 

Ad21) Projednání žádostí Záměru pronájmu části pozemku parc.č. 335/70. 

 

Usnesení č. 44/20 - Zastupitelstvo schvaluje předložený záměr na základě předložených 

žádostí. 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o záměr pronájmu částí pozemku v ul. Nad Strání za účelem parkování vozidel 

 

 

 



 

Ad22) Projednání a schválení Záměru pronájmu části pozemku parc.č. 335/102 a 1003/18. 

 

Usnesení č. 45/20 - Zastupitelstvo schvaluje předložený záměr na základě předložené žádosti. 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o záměr pronájmů částí pozemků v ul. Akátová pro přístupovou cestu 

 

 

Ad23) Projednání a schválení zadání studie na plánovanou výstavbu Základní školy 

v Doubravčicích. 

 

Usnesení č. 46/20 – Zastupitelstvo schvaluje zadání studie na plánovanou výstavbu Základní 

školy v Doubravčicích. 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o studii případné budoucí výstavby základní školy v Doubravčicích 

 

 

Ad24) Seznámení zastupitelstva s Rozpočtovým opatřením č. 5/2020. 

 

Usnesení č. 47/20 – Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2020. 

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. 

 

 

Diskuze: 

a) k dotazu občanů k plánované výstavbě sanatoria seznámil starosta Jaroslav Prkno s 

detaily projektu, 

b) k dotazu na plánovaný hřbitov - věc je stále v procesu řešení. S výstavbou hřbitova se 

v budoucnu stále počítá. 

c) vodní vrty - chystají se provozní zkoušky. Aktuálně se vrty čistí. 

d) fotbalové hřiště a nepořádek po večerních a nočních setkání mládeže - plánuje se 

uzamykaní areálu. 

 

Ověřil: Dana Bělohoubková, Miroslav Hájek 

 

Jaroslav Prkno 

starosta 

 

Vyvěšeno dne: 10.6.2020                                                     Sejmuto dne:  

 


