
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Doubravčice 

dne 26. 5. 2022 od 17 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu  
 

Přítomní: Jaroslav Prkno, Martin Hladík, Dana Bělohoubková, Miroslav Hájek, František Chmelenský 

Nepřítomní: Mgr. Kristýna Holubová 

Zapisuje:  Martin Hladík 

Ověřovatelé: Miroslav Hájek, František Chmelenský 

 

PROGRAM: 

1) Projednání a schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu 

o umístění stavby s ČEZ Distribuce, a.s. č. IV-12-6031243/VB/3. 

2) Projednání a schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu 

o umístění stavby s ČEZ Distribuce, a.s. č. IE-12-6010105/VB/1. 

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

Distribuce, a.s. č. IV-12-6023454. 

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

Distribuce, a.s. č. IV-12-6027957/001. 

5) Seznámení zastupitelstva s rozpočtovým opatřením č. 3/22 a č. 4/22. 

6)  Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 5/22. 

7) Seznámení zastupitelstva s výsledky Veřejné zakázky malého rozsahu na akci 

„Akumulace dešťových vod pro obec Doubravčice“. 

8)  Seznámení zastupitelstva s výsledky Podlimitní veřejné zakázky na akci „Stavební 

úpravy místní komunikace v ulici K Zámkům, K Rybníčku a Kolmá, Doubravčice“. 

9) Schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na projekt „S knížkou do života“ 

pro obecní knihovnu. 

10) Seznámení a schválení závěrečného účtu obce za rok 2021. 

11) Seznámení a schválení účetní závěrky obce za rok 2021. 

12) Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy s městem Český Brod na zajištění 

povinné školní docházky v jiné obci pro školní rok 2022 - 2023.  

13) Projednání a schválení Příkazní smlouvy o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci 

„Víceúčelový dům Doubravčice“.     

14) Projednání a schválení Příkazní smlouvy o zabezpečení manažerského řízení na akci 

„Svazková škola Český Brod – Doubravčice“. 

15) Projednání a schválení Příkazní smlouvy o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci 

„Výměna technického a technologického vybavení kuchyně v MŠ Doubravčice“.  

16) Projednání a schválení Příkazní smlouvy se společností RPA Dotace, s.r.o. na zajištění 

podpory pro projekt „FVE pro obec Doubravčice“ (zajištění dotačního titulu a 

administraci zakázky na fotovoltaické elektrárny). 

17) Projednání a schválení Příkazní smlouvy se společností RPA Dotace, s.r.o. na zajištění 

podpory pro projekt „Infrastruktura cestovního ruchu v obci Doubravčice“ (zajištění 

dotačního titulu a administraci zakázky na turistické informační centra, odpočinkový 

mobiliář, parkoviště). 

18) Projednání a schválení Kupní smlouvy na nákup pozemků parc.č. 106/1, 106/11 a 106/29 a 

části pozemku parc.č. 106/24 v k.ú. Doubravčice s PP do majetku obce (pozemek pod 

stavbou komunikace). 

19) Projednání a schválení Kupní smlouvy na nákup části pozemků parc.č. 334/2 a 336 do 

majetku obce. 

20) Projednání a schválení Kupní smlouvy na nákup části pozemku parc.č. 335/1 do majetku 

obce. 



21) Projednání a schválení Kupní smlouvy na nákup částí pozemků parc.č. 297/8, 306/18 a 

306/19 do majetku obce. 

22) Projednání a schválení zakázky pro Technické služby Doubravčice na realizaci opravy 

komunikace v ul. Nad Lomem a Akátová. 

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

Distribuce, a.s. č. IV-12-6027892/2. 

24) Projednání a schválení Příkazní smlouvy o zabezpečení administrace dotace na projekt 

„Svazková škola Český Brod – Doubravčice vč. sportovní haly“ 

25) Projednání a schválení umístění sídla na adrese Obecní 94, Doubravčice 

26) Schválení počtu zastupitelů pro další volební období. 

Starosta Jaroslav Prkno přednesl program zasedání zastupitelstva. 

 

Usnesení č. 29/22 – Zastupitelstvo schvaluje navržený program schůze a jako ověřovatele Miroslava 

Hájka a Františka Chmelenského. 

Všichni pro. 

 

 

Ad1) Projednání a schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 

umístění stavby s ČEZ Distribuce, a.s. č. IV-12-6031243/VB/3. 

Usnesení č. 30/22 – 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) Projednání a schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 

umístění stavby s ČEZ Distribuce, a.s. č. IE-12-6010105/VB/1. 

Usnesení č. 31/22 – 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-12-6023454. 

Usnesení č. 32/22 – 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 zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ Distribuce, a.s. 

č. IV-12-6027957/001. 

 

Usnesení č. 33/22 – 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) Seznámení zastupitelstva s Rozpočtovým opatřením č. 3/22 a č. 4/22. 

 

Usnesení č. 34/22 – Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí Rozpočtová opatření  

č. 3/22 a č. 4/22. 

Pro: všichni 

 

 

Ad6) Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 5/22. 

 

Usnesení č. 35/22 – Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č.5 – bude vyvěšeno na IS stránkách 

obce v sekci Rozpočet 

č. 5/22. 

Pro: všichni 

____________________________________________________________________________________ 

Ad7) Seznámení zastupitelstva s výsledky Veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Akumulace 

dešťových vod pro obec Doubravčice“. 

Usnesení č. 36/22 – Zastupitelstvo bere na vědomí výsledy veřejné zakázky malého rozsahu na akci 

„Akumulace dešťových vod pro obec Doubravčice“.  

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o vybudování 3 akumulačních nádrží na dešťovou vodu (u hřiště, u školky a u obecního 

úřadu) 

 

Ad8) Seznámení zastupitelstva s výsledky Podlimitní veřejné zakázky na akci „Stavební úpravy 

místní komunikace v ulici K Zámkům, K Rybníčku a Kolmá, Doubravčice“. 

Usnesení č. 37/22 – Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky podlimitní veřejné zakázky na akci 

„Stavební úpravy místní komunikace v ulici K Zámkům, K Rybníčku a Kolmá, Doubravčice“.  

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o rekonstrukci povrchů výše uvedených ulic 

 

 

 

 



Ad9) Schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na projekt „S knížkou do života“ pro 

obecní knihovnu. 

Usnesení č. 38/22 – Zastupitelstvo souhlasí s přijetím dotace dle výše uvedeného. 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o dotaci pro projekt "Book Start - S knížkou do života"  na podporu čtení u dětí 

 

 

Ad10) Seznámení a schválení závěrečného účtu obce za rok 2021. 

Usnesení č. 39/22 – Zastupitelstvo obce uděluje souhlas s celoročním hospodařením obce a 

závěrečným účtem obce za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 

2021 bez výhrad 

.Pro: všichni 

 

 

Ad11) Seznámení a schválení účetní závěrky obce za rok 2021. 

Usnesení č. 40/22 – Zastupitelstvo obce Doubravčice dle §4 odst.2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb. o 

obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zněním vyhlášky č.220/2013 Sb. o požadavcích na 

schválení účetních závěrek vybraných účetních jednotek v platném znění, schvaluje účetní závěrku obce 

Doubravčice za rok 2021 s následujícím zněním: 

 

Hospodářský výsledek  za rok 2021 ve výši 13 237 482,51 Kč  evidovaný na účtu 431 0300 bude 

převeden na účet 432 0300 Nerozdělený zisk  

Pro: všichni 

 

 

Ad12) Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy s městem Český Brod na zajištění povinné 

školní docházky v jiné obci pro školní rok 2022 - 2023. 

Usnesení č. 41/22 – Zastupitelstvo souhlasí s návrhem smlouvy dle výše uvedeného a pověřuje 

starostu obce jejím podpisem. 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o pravidelnou aktualizaci podmínek zajištění školní docházky dětí z Doubravčic v základních 

školách v Českém Brodě 

 

Ad13) Projednání a schválení Příkazní smlouvy o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci 

„Víceúčelový dům Doubravčice“. 

Usnesení č. 42/22 – 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 zajištění dotace pro plánovanou výstavbu víceúčelového domu v Doubravčicích 

 

 



Ad14) Projednání a schválení Příkazní smlouvy o zabezpečení manažerského řízení na akci 

„Svazková škola Český Brod – Doubravčice“. 

Usnesení č. 43/22 – 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 zajištění manažérského řízení výstavby nové školy v Doubravčicích 

 

Ad15) Projednání a schválení Příkazní smlouvy o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci 

„Výměna technického a technologického vybavení kuchyně v MŠ Doubravčice“. 

Usnesení č. 44/22 – 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 zajištění dotace pro plánovanou obměnu vybavení kuchyně v MŠ Doubravka 

 

Ad16) Projednání a schválení Příkazní smlouvy se společností RPA Dotace, s.r.o. na zajištění 

podpory pro projekt „FVE pro obec Doubravčice“ (zajištění dotačního titulu a administraci 

zakázky na fotovoltaické elektrárny). 

Usnesení č. 45/22 – 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 zajištění dotace pro případnou instalaci fotovoltaických panelů na objekty obce 

 

Ad17) Projednání a schválení Příkazní smlouvy se společností RPA Dotace, s.r.o. na zajištění 

podpory pro projekt „Infrastruktura cestovního ruchu v obci Doubravčice“ (zajištění dotačního 

titulu a administraci zakázky na turistické informační centra, odpočinkový mobiliář, parkoviště). 

Usnesení č. 46/22 – 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 zajištění dotace pro případnou instalaci doplňků turistické a odpočinkové 

infrastruktury v obci 

 

 

 

 

 



Ad18) Projednání a schválení Kupní smlouvy na nákup pozemků parc.č. 106/1, 106/11 a 106/29 a 

části pozemku parc.č. 106/24 v k.ú. Doubravčice s PP do majetku obce (pozemek pod stavbou 

komunikace).  

Usnesení č. 47/22 – Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy a pověřuje starostu obce 

jejím podpisem.  

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o pozemky pod komunikací v obci 

 

Ad19) Projednání a schválení Kupní smlouvy na nákup části pozemků parc.č. 334/2 a 336 do 

majetku obce.   

Usnesení č. 48/22 – Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy a pověřuje starostu obce 

jejím podpisem.  

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o narovnání hranic pozemků dle skutečností 

 

Ad20) Projednání a schválení Kupní smlouvy na nákup části pozemku parc.č. 335/1 do majetku 

obce.    

Usnesení č. 49/22 – Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy a pověřuje starostu obce 

jejím podpisem.  

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o narovnání hranic pozemků dle skutečností 

 

Ad21) Projednání a schválení Kupní smlouvy na nákup částí pozemků parc.č. 297/8, 306/18 a 

306/19 do majetku obce.  

Usnesení č. 50/22 – Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy a pověřuje starostu obce 

jejím podpisem.  

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o narovnání hranic pozemků dle skutečností 

 

Ad22) Projednání a schválení zakázky pro Technické služby Doubravčice na realizaci opravy 

komunikace v ul. Nad Lomem a Akátová. 

Usnesení č. 51/22 – Zastupitelstvo souhlasí se zakázkou pro Technické služby Doubravčice na realizaci 

opravy komunikace v ul. Nad Lomem a Akátová. 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o opravu povrchů dotčených ulic 

___________________________________________________________________________________ 

 



Ad23) Projednání a schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ Distribuce, 

a.s. č. IV-12-6027892/2. 

Usnesení č. 52/22 – 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 

 

 

Ad24) Projednání a schválení Příkazní smlouvy o zabezpečení administrace dotace na projekt 

„Svazková škola Český Brod – Doubravčice vč. sportovní haly“ 

Usnesení č. 53/22 – 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 zajištění administrace dotace v rámci pasivity stavy na vybraných dotačních 

fondech 

 

 

Ad25) Projednání a schválení umístění sídla na adrese Obecní 94, Doubravčice 

Usnesení č. 54/22 – Zastupitelstvo schvaluje umístění sídla společnosti ROCLAN inženýring, s.r.o., na 

adrese Obecní 94, Doubravčice 

Pro: všichni 

___________________________________________________________________________________ 

 

Ad25) Schválení počtu zastupitelů pro další volební období. 

 

Usnesení č. 55/22 – Zastupitelstvo schvaluje počet zastupitelů pro další volební období stejně jako 

dosud, tzn. sedm zastupitelů. 

Pro: všichni 

 

 

Ověřil: Miroslav Hájek, František Chmelenský 

 

 

Jaroslav Prkno 

starosta 

 

 

 

Vyvěšeno dne:     Sejmuto dne:  

 


