
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Doubravčice 

dne 17. 12. 2019 od 17.00 hod.  
 

 

Přítomní: Jaroslav Prkno, Mgr. Kristýna Holubová, Martin Kubica, František Chmelenský, 

Miroslav Hájek  

 

Nepřítomní: Dana Bělohoubková, Martin Hladík 

 

Zapisuje: Mgr. Kristýna Holubová 

 

Oveřovatelé: Martin Kubica, Miroslav Hájek 

 

PROGRAM: 

1) Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2020. 

2) Projednání a schválení cen vodného a stočného pro rok 2020. 

3) Seznámení zastupitelstva s Rozpočtovým opatřením č. 11 a 12/2019. 

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

a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6024867/VB/1 

5) Projednání a schválení podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6025345  

6) Projednání a schválení podpisu Smlouvy o uzavření budoucí Kupní smlouvy o převodu 

nemovité věci s ČEZ Distribuce, a.s.  

7) Projednání a schválení podpisu Smlouvy na svoz odpadu s FCC ČR pro rok 2020 

8) Schválení změny rozpočtového výhledu pro rok 2020 

9) Projednání a schválení podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-

6010470/2  

10) Projednání a schválení RO č. 14/2019 

11) Projednání a schválení dodatku č.2 ke Smlouvě o ukládání a likvidaci odpadu s TS 

Český Brod. 

12) Schválení odpisového plánu MŠ Doubravka pro rok 2020. 

13) Schválení odpisového plánu Obce Doubravčice pro rok 2020. 

14) Projednání a schválení Nařízení obce Doubravčice č. 3/2019, kterým se   stanovuje 

rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a 

průjezdních úseků silnic a vymezují místní komunikace a chodníky, na kterých se 

nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (aktualizace) 

15) Projednání a schválení OZV 4/2019, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad 

(nová) 

16) Projednání a schválení OZV 5/2019, o místním poplatku ze psů (nová legislativa) 

17) Projednání a schválení OZV 6/2019, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství (nová legislativa) 

18) Projednání a schválení OZV 7/2019, kterou se ruší OZV 2/2014 kterou se vydává 2. 

cenová mapa stavebních pozemků obce Doubravčice (zrušovací OZV) 

19) Projednání a schválení podpisu Smlouvy o zřízení služebnosti s panem R.S.  

20) Schválení příspěvku na provozní náklady pro MŠ Doubravka na rok 2020. 

21) Projednání a schválení Změny střednědobého rozpočtového výhledu pro rok 2019 – 

aktualizace na skutečnosti. 

22) Inventarizace obce za rok 2019 – jmenování komise 

23) Seznámení zastupitelstva s nabídkami Záměru prodeje pozemků parc.č. 152/1, 152/2 a 

152/3 v k.ú Doubravčice a uzavření Kupní smlouvy. 

24) Seznámení zastupitelstva s nabídkami Záměru prodeje pozemku parc.č. 342/130 v k.ú 

Doubravčice a uzavření Kupní smlouvy. 

25) Seznámení zastupitelstva s nabídkami Záměru prodeje pozemku parc.č. 1001/18 v k.ú 

Doubravčice a uzavření Kupní smlouvy. 



26) Schválení Opatření obecné povahy č.1/2019, kterou se vydává Změna č. 7 územního 

plánu obce Doubravčice. 

27) Seznámení zastupitelstva s nabídkami Záměru části pozemků parc.č. 191/5 a 1003/27 

28) Seznámení zastupitelstva s nabídkami Záměru prodeje pozemku parc.č. 1001/15 

v k.ú. Doubravčice a uzavření Kupní smlouvy 

29) Projednání a schválení podpisu Kupní smlouvy na odprodej telefonní kabiny v ul. 

Českobrodská. 

30) Projednání a schválení vyřazení nedokončeného majetku. 

31) Projednání Komunitního plánu sociálních a návazných služeb pro správní obvod ORP 

Český Brod pro období 2020-2024 a Akčního plánu rozvoje sociálních služeb a návazných 

služeb pro správní obvod ORP Český Brod na období 2020-2021. 

 __________________________________________________________________________ 

 

Starosta Jaroslav Prkno přednesl program zasedání zastupitelstva a přivítal všechny přítomné 

v zasedací síni Obecního úřadu. 

Usnesení č. 105/19 – Zastupitelstvo schvaluje navržený program schůze a jako ověřovatele 

Martina Kubicu, Miroslava Hájka. 

Všichni pro. 

 

 

Ad1) Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2020. 

 

Usnesení č. 106/19 – Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2020. 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

− rozpočet je navržen jako přebytkový s tím, že rozdíl mezi předpokládanými příjmy a 

výdaji bude použit na úhradu splátek dlouhodobé půjčky a úvěrů 

___________________________________________________________________________ 

 

Ad2) Projednání a schválení cen vodného a stočného pro rok 2020. 

 

Usnesení č. 107/19 – Zastupitelstvo schvaluje ceny vodného a stočného pro rok 2020. 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- zástupce Technických služeb Doubravčice Martin Kubica seznámil přítomné s novými 

cenami 

- ceník vodného a stočného, včetně jeho kalkulace bude zveřejněn na webových stránkách 

Technických služeb Doubravčice 

 

Ad3) Seznámení zastupitelstva s Rozpočtovým opatřením č. 11 a 12/2019. 

 

Usnesení č. 108/19 – Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí Rozpočtová opatření  

č. 11 a 12/2019 

Pro: všichni 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



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

břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6024867/VB/1 

Usnesení č. 109/19 – 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 zapsáním věcného břemena na vybudování elektro přípojky vedené 

přes pozemky obce 

___________________________________________________________________________ 

 

Ad5) Projednání a schválení podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6025345  

Usnesení č. 110/19 – 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 zapsáním věcného břemena na vybudování elektro přípojky vedené 

přes pozemky obce 

___________________________________________________________________________ 

Ad6) Projednání a schválení podpisu Smlouvy o uzavření budoucí Kupní smlouvy o 

převodu nemovité věci s ČEZ Distribuce, a.s.  

Usnesení č. 111/19 – Zastupitelstvo bylo seznámeno s předloženým návrhem a schvaluje 

podpis Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouy. Zároveň pověřuje starostu jejím 

podpisem. 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o smlouvu na budoucí pozemek pod novou trafostanicí v ul. Masojedská. 

___________________________________________________________________________ 

 

Ad7) Projednání a schválení podpisu Smlouvy na svoz odpadu s FCC ČR pro rok 2020 

Usnesení č. 112/19 – 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 zjištění svozu odpadu  

___________________________________________________________________________ 

 

Ad8) Schválení změny rozpočtového výhledu pro rok 2020 

 

Usnesení č. 113/19 - Zastupitelstvo schvaluje všechny změny rozpočtového výhledu. 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o pravidelný rozpočtový výhled na další období tří let 

___________________________________________________________________________ 



Ad9) Projednání a schválení podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 

IP-12-6010470/2  

Usnesení č. 114/19 - 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 zapsáním věcného břemena na vybudování elektro přípojky vedené 

přes pozemky obce 

___________________________________________________________________________ 

Ad10) Projednání a schválení RO č. 13/2019 

Usnesení č. 115/19 - Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 13/2019  

Pro: všichni 

___________________________________________________________________________ 

Ad11) Projednání a schválení dodatku č.2 ke Smlouvě o ukládání a likvidaci odpadu 

s TS Český Brod. 

Usnesení č. 116/19 – Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh dodatku smlouvy a 

pověřuje starostu obce jejím podpisem.  

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o úpravu ceny za ukládání odpadu na Sběrném dvoře – navýšení se týká plastů, 

plastových obalů a tetrapaků.  

___________________________________________________________________________ 

Ad12) Schválení odpisového plánu MŠ Doubravka pro rok 2020. 

Usnesení č. 117/19 - Zastupitelstvo schvaluje odpisový plán MŠ Doubravka pro rok 2020. 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o každoroční schvalování aktuálního odpisového plánu mateřské školky Doubravka 
___________________________________________________________________________ 

Ad13) Schválení odpisového plánu Obce Doubravčice pro rok 2020. 

Usnesení č. 118/19 - Zastupitelstvo schvaluje odpisový plán obce Doubravčice pro rok 2020. 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o každoroční schvalování aktuálního odpisového plánu obce 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Ad14) Projednání a schválení Nařízení obce Doubravčice č. 3/2019, kterým se   

stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních 

komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezují místní komunikace a chodníky, na 

kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí 

(aktualizace)P 

Usnesení č. 119/19 - Zastupitelstvo schvaluje a vydává Nařízení č. 3/2019  

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se nařízení, která definuje čas a způsob údržby komunikací a chodníku v zimním 

období. 

________________________________________________________________________ 

Ad15) Projednání a schválení OZV 4/2019, kterou se stanoví poplatek za komunální 

odpad (nová) 

Usnesení č. 120/19 - Zastupitelstvo schvaluje a vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019  

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o navýšení poplatku za svoz TKO a rozšíření dalšího způsobu likvidace TKO.  

___________________________________________________________________________ 

Ad16) Projednání a schválení OZV 5/2019, o místním poplatku ze psů (nová legislativa) 

Usnesení č. 121/19 - Zastupitelstvo schvaluje a vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019  

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o legislativní úpravu stávající OZV  

___________________________________________________________________________ 

Ad17) Projednání a schválení OZV 6/2019, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství (nová legislativa) 

Usnesení č. 122/19 – Zastupitelstvo schvaluje a vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019  

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o legislativní úpravu stávající OZV  

___________________________________________________________________________ 

Ad18) Projednání a schválení OZV 7/2019, kterou se ruší OZV 2/2014 kterou se vydává 

2. cenová mapa stavebních pozemků obce Doubravčice (zrušovací OZV) 

Usnesení č. 123/19 – Zastupitelstvo schvaluje a vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2019  

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o zrušení stávající OZV  

___________________________________________________________________________ 

 



Ad19) Projednání a schválení podpisu Smlouvy o zřízení služebnosti s panem R.S.  

Usnesení č. 124/19 – 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 zapsáním věcného břemena na vybudované přípojce veřejného 

osvětlení vedené přes soukromý pozemek 

___________________________________________________________________________ 

Ad20) Schválení příspěvku na provozní náklady pro MŠ Doubravka na rok 2020. 

Usnesení č. 125/19 - Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na provozní náklady MŠ Doubravka 

na rok 2020 na základě žádosti předložené ředitelkou MŠ ve výši 580.621Kč 

Pro: všichni 

___________________________________________________________________________ 

 

Ad21) Projednání a schválení Změny střednědobého rozpočtového výhledu pro rok 2019 

– aktualizace na skutečnosti. 

Usnesení č. 126/19 – Zastupitelstvo schvaluje změny střednědobého výhledu pro rok 2019 

Pro: všichni 

___________________________________________________________________________ 

 

Ad22) Inventarizace obce za rok 2019 – jmenování komise 

Usnesení č. 127/19 – Zastupitelstvo jmenuje inventární komisi v tomto složení  

Martin Hladík – předseda, Martin Kubica – člen, František Chmelenský – člen;  

 Pro: všichni 

___________________________________________________________________________ 

 

Ad23) Seznámení zastupitelstva s nabídkami Záměru prodeje pozemků parc.č. 152/1, 

152/2 a 152/3 v k.ú Doubravčice a uzavření Kupní smlouvy. 

Usnesení č. 128/19 – Zastupitelstvo bylo seznámeno se záměrem prodeje a schvaluje podpis 

Kupní smlouvy s TSD. Zároveň pověřuje místostarostu jejím podpisem. 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o úplatný převod pozemků pro komerční využití TS Doubravčice 

___________________________________________________________________________ 

Ad24) Seznámení zastupitelstva s nabídkami Záměru prodeje pozemku parc.č. 342/130 

v k.ú Doubravčice a uzavření Kupní smlouvy. 

Usnesení č. 129/19 – Zastupitelstvo bylo seznámeno se záměrem prodeje a schvaluje podpis 

Kupní smlouvy. Zároveň pověřuje starostu jejím podpisem. 

Pro: všichni 

___________________________________________________________________________ 

 

 



Ad25) Seznámení zastupitelstva s nabídkami Záměru prodeje pozemku parc.č. 1001/18 

v k.ú Doubravčice a uzavření Kupní smlouvy. 

Usnesení č. 130/19 - Zastupitelstvo bylo seznámeno se záměrem prodeje a schvaluje 

podpis Kupní smlouvy. Zároveň pověřuje starostu jejím podpisem. 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o prodej s narovnáním majetkových vztahů po vybudování chodníků 

___________________________________________________________________________ 

Ad26) Schválení Opatření obecné povahy č.1/2019, kterou se vydává Změna č. 7 

územního plánu obce Doubravčice.   

Usnesení č. 131/19 – Zastupitelstvo schvaluje a vydává Opatření obecné povahy č. 1/2019, 

kterou vydává VII. Změnu územního plánu obce Doubravčice.   

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o zařazení pozemků určených pro občanskou vybavenost obce do územního plánu.  

___________________________________________________________________________ 

Ad27) Seznámení zastupitelstva s nabídkami Záměru části pozemků parc.č. 191/5 a 

1003/27 

 

Usnesení č. 132/19 – Zastupitelstvo bylo seznámeno se záměrem prodeje a schvaluje 

podpis Kupní smlouvy. Zároveň pověřuje starostu jejím podpisem. 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o prodej s narovnáním majetkových vztahů. 

__________________________________________________________________________ 

 

Ad28) Seznámení zastupitelstva s nabídkami Záměru prodeje pozemku parc.č. 1001/15 

v k.ú Doubravčice a uzavření Kupní smlouvy. 

Usnesení č. 133/19 - Zastupitelstvo bylo seznámeno se záměrem prodeje a schvaluje 

podpis Kupní smlouvy. Zároveň pověřuje starostu jejím podpisem. 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o prodej s narovnáním majetkových vztahů po vybudování chodníků 

___________________________________________________________________________ 

Ad29) Projednání a schválení podpisu Kupní smlouvy na odprodej telefonní kabiny v ul. 

Českobrodská 

 

Usnesení č. 134/19 - Zastupitelstvo bylo seznámeno s důvody prodeje a schvaluje podpis 

Kupní smlouvy. Zároveň pověřuje starostu jejím podpisem. 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o prodej telefonní kabiny, kterou chtěla provozující společnost O2 Czech Republic 

demontovat z důvodu dlouhodobého nevyužití. Obci byla nabídnuta za 1000,- Kč bez DPH 

k využití např. knihobudky… 

___________________________________________________________________________ 



Ad30) Projednání a schválení vyřazení nedokončeného majetku. 

 

Usnesení č. 135/19 - Zastupitelstvo souhlasí s vyřazení nedokončeného majetku z účtu 

042 0010 – hřiště MŠ ve výši 12 000,-Kč. Tento majetek byl pořízen v roce 2016  se 

záměrem  vybudování nového hřiště při MŠ. Tato akce se neuskutečnila, protože obec 

byla úspěšná při získání dotace Zahrada v přírodním stylu při MŠ, která zahrnovala i herní 

prvky, tudíž projekt hřiště by byl bezpředmětný.   

Pro: všichni 

___________________________________________________________________________ 

 

AD31) Projednání Komunitního plánu sociálních a návazných služeb pro správní obvod 

ORP Český Brod pro období 2020-2024 a Akčního plánu rozvoje sociálních služeb a 

návazných služeb pro správní obvod ORP Český Brod na období 2020-2021. 

 

Usnesení č. 136/19 – Zastupitelstvo schvaluje předložené dokumenty Komunitního plánu 

sociálních a návazných služeb a Akčního plánu rozvoje sociálních služeb, předložené 

odborem sociálních služeb Města Český Brod. 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- z těchto dokumentů nevyplývá pro obce žádný finanční závazek.  

Byly zpracovány v rámci projektu  financovaného z Operačního programu Zaměstnanost a v 

tomto projektu se počítalo s rozšířením komunitního plánování na celé území ORP. Z tohoto 

důvodu byla prováděna dotazníková šetření zaměřená na potřeby v sociálních službách ve 

všech obcích ORP a také vznikl závazek, že se vytvořené dokumenty projednají a schválí v 

obecních zastupitelstvech do konce roku 2019.    

Rozšíření komunitního plánování na celé území ORP mělo identifikovat potřeby v sociální 

oblasti v jednotlivých obcích a také mělo obcím pomoci při naplňování jejich povinnosti dle 

zákona o sociálních službách, kdy dle § 94 tohoto zákona má obec zjišťovat potřeby 

poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území a zajišťovat 

dostupnost o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Ověřil: Martin Kubica, Miroslav Hájek 

 

 

 

Jaroslav Prkno 

starosta 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 23.12.2019                                                  Sejmuto dne:  

 


