
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Doubravčice 

dne 2. 11. 2021 od 17.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu  
 

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

Miroslav Hájek, František Chmelenský 

Nepřítomní: ---  

Zapisuje:  Martin Hladík 

Ověřovatelé: Dana Bělohoubková, Miroslav Hájek 

 

PROGRAM: 

1) Projednání a schválení Smlouvy o smlouvě budoucí a dohody o umístění stavby č. IZ-

12-6002706/D03. 

2) Projednání a schválení Smlouvy o zřízení služebnosti s CETIN, a.s. č. 16010-056658. 

3) Projednání a schválení Kupní smlouvy na pozemek parc.č. 342/144 – ostatní plocha v 

ul. Šťastná – na základě Záměru obce. 

4) Projednání a schválení Kupní smlouvy na pozemek parc.č. 342/145 – ostatní plocha v 

ul. Šťastná – na základě Záměru obce. 

5) Projednání a schválení Záměru prodeje pozemku parc.č. 342/112 – ostatní plocha (ul. 

U Lázného potoka). 

6) Seznámení zastupitelstva s RO č. 10/2021. 

7) Schválení RO 11/2021 zastupitelstvem. 

8) Schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření Smlouvy o 

poskytnutí dotace pro projekt „Doubravčice - intenzifikace ČOV přístavbou 3. a 4. 

linky na 1600 EO a rozšíření zásobování pitnou vodou obce Doubravčice“. 

9) Projednání a schválení podpisu Příkazní smlouvy se společností Witendr, s.r.o. na 

podání žádosti o dotaci na rekonstrukci místních komunikací do programu MMR na 

rekonstrukci komunikací v obci Doubravčice – (K Zámkům, K rybníčku a Kolmá a 

Nad lomem a Akátová). 

10) Projednání a schválení podpisu Příkazní smlouvy se společností Witendr, s.r.o. na 

nové podání žádosti z SFDI na akci – „Chodníky v obci Doubravčice“ – ul. Úvalská. 

11) Projednání a schválení Kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 134/45 – 

ostatní plocha ul. Pod Jízdárnou – na základě Záměru obce. 

12) Projednání a schválení Darovací smlouvy se Základní školou Žitomířská 885, Český 

Brod na účelový finanční dar na financování platu pedagogicko psychologické 

poradny. 

13) Projednání a schválení Smlouvy o spolupráci uzavřené na základě dohody smluvních 

stran s DSO Český Brod – Doubravčice. 

14) Projednání a schválení Kupní smlouvy na pozemky parc.č. 76/2, 76/11, 76/12, 76/17, 

285/1 a 285/16, vše v k.ú. Doubravčice do majetku obce. (komunikace ul. Spojovací). 

15) Projednání a schválení zajištění úvěrového rámce financování investičních akcí. 

16) Projednání a schválení Kupní smlouvy na pozemek parc.č. 473 – orná půda do 

majetku obce. 

17) Projednání a schválení převodu pozemků parc.č. 152/4, 152/5 a 153/1 v k.ú. 

Doubravčice. 

18) Projednání schválení Smlouvy o příspěvku do fondu oprav se Svazkem obcí - JEKOZ. 

19) Projednání a schválení Záměru prodeje části pozemků par. č. 341/5 - ostatní plocha, 

pozemku par. č. 335/51 - orná půda, 335/103 - orná půda a 335/104 - orná půda, vše 

k.ú. Doubravčice - (ul. Pod vodárnou). 



20) Projednání a schválení koupě části pozemku par. č. 123 v k.ú. Doubravčice do 

majetku obce. 

21) Projednání a schválení Záměru pronájmu části pozemku par. č. 99/2 v k.ú. 

Doubravčice (ul. Obecní) z důvodu umístění Z-BOXU společnosti Zásilkovna, s.r.o. 

22) Projednání a schválení podpisu Smlouvy o zajištění veřejné dopravy s IDSK. 

 

 

Starosta Jaroslav Prkno přednesl program zasedání zastupitelstva. 

 

Usnesení č. 93/21 – Zastupitelstvo schvaluje navržený program schůze a jako ověřovatele 

Danu Bělohoubkovou a Miroslava Hájka. 

Všichni pro. 

 

 

Ad1) Projednání a schválení Smlouvy o smlouvě budoucí a dohody o umístění stavby č. IZ-

12-6002706/D03. 

 

Usnesení č. 94/21 – Zastupitelstvo souhlasí s výše uvedenou dohodou a pověřuje starostu 

obce jejím podpisem. 

Pro: všichni 

 

Ad2) Projednání a schválení Smlouvy o zřízení služebnosti s CETIN, a.s. č. 16010-

056658. 

Usnesení č. 95/21 – Zastupitelstvo souhlasí s návrhem smlouvy dle výše uvedeného 

a pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

Pro: všichni 

 

Ad3) Projednání a schválení Kupní smlouvy na pozemek parc.č. 342/144 – ostatní 

plocha v ul. Šťastná – na základě Záměru obce. 

Usnesení č. 96/21 – Zastupitelstvo souhlasí s uzavření Kupní smlouvy a pověřuje starostu 

obce jejím podpisem.  

Pro: všichni 

 

Ad4) Projednání a schválení Kupní smlouvy na pozemek parc.č. 342/145 – ostatní 

plocha v ul. Šťastná – na základě Záměru obce. 

Usnesení č. 97/21 – Zastupitelstvo souhlasí s uzavření Kupní smlouvy a pověřuje starostu 

obce jejím podpisem.  

Pro: všichni 

 

 

Ad5) Projednání a schválení Záměru prodeje pozemku parc.č. 342/112 – ostatní plocha 

(ul. U Lázného potoka). 

Usnesení č. 98/21 – Zastupitelstvo schvaluje předložený Záměr prodeje pozemku.  

Pro: všichni 



 

Ad6) Seznámení zastupitelstva s Rozpočtovým opatřením č. 10/2021. 

 

Usnesení č. 99/21 – Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí Rozpočtové opatření  

č. 10/2021. 

Pro: všichni 

 

 

Ad7) Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 11/2021. 

Usnesení č. 100/21 – Zastupitelstvo projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření  

č. 11/2021. 

Pro: všichni 

 

 

Ad8) Schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření Smlouvy o 

poskytnutí dotace pro projekt „Doubravčice - intenzifikace ČOV přístavbou 3. a 4. 

linky na 1600 EO a rozšíření zásobování pitnou vodou obce Doubravčice“ 

 

Usnesení č. 101/21 – Zastupitelstvo obce Doubravčice schvaluje přijetí dotace ve výši 

507.242,-Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu a 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Doubravčice – 

intenzifikace ČOV s přístavbou 3. a 4. linky na 1600EO“ , evidenční číslo projektu 

ISF/ŽIV/044574/2021 a pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

Pro: všichni 

 

Ad9) Projednání a schválení podpisu Příkazní smlouvy se společností Witendr, s.r.o. na 

podání žádosti z MMR na rekonstrukci komunikací v obci Doubravčice – (K Zámkům, 

K rybníčku a Kolmá a Nad lomem a Akátová). 

Usnesení č. 102/21 – Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci 

místních komunikací do programu MMR dotační titul 117d8210A a s návrhem Příkazní 

smlouvy dle výše uvedeného a pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

Pro: všichni 

 

 

Ad10) Projednání a schválení podpisu Příkazní smlouvy se společností Witendr, s.r.o. 

na nové podání žádosti z SFDI na akci – „Chodníky v obci Doubravčice“ – ul. Úvalská. 

Usnesení č. 103/21 – Zastupitelstvo souhlasí s návrhem smlouvy dle výše uvedeného 

a pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

Pro: všichni 

 

Ad11) Projednání a schválení Kupní smlouvy na prodej částí pozemku parc.č. 134/45 – 

ostatní plocha ul. Pod Jízdárnou – na základě Záměru obce. 

Usnesení č. 104/21 – Zastupitelstvo souhlasí s uzavření Kupní smlouvy a pověřuje 

starostu obce jejím podpisem.  

Pro: všichni 

 

 



Ad12) Projednání a schválení Darovací smlouvy se Základní školou Žitomířská 885, 

Český Brod na účelový finanční dar na financování platu pedagogicko psychologické 

poradny. 

Usnesení č. 105/21 – Zastupitelstvo souhlasí s návrhem smlouvy dle výše uvedeného 

a pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

Pro: všichni 

 

 

Ad13) Projednání a schválení Smlouvy o spolupráci uzavřené na základě dohody 

smluvních stran s DSO Český Brod – Doubravčice. 

Usnesení č. 106/21 – Zastupitelstvo souhlasí s návrhem smlouvy dle výše uvedeného 

a pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

Pro: všichni 

 

Ad14) Projednání a schválení Kupní smlouvy na pozemky parc.č. 76/2, 76/11, 76/12, 

76/17, 285/1 a 285/16, vše v k.ú. Doubravčice do majetku obce. (komunikace ul. 

Spojovací). 

Usnesení č. 107/21 – Zastupitelstvo souhlasí s uzavření Kupní smlouvy a pověřuje 

starostu obce jejím podpisem.  

Pro: všichni 

 

Ad15) Projednání a schválení zajištění úvěrového rámce na financování investičních 

akcí v obci. 

Usnesení č. 108/21 – Zastupitelstvo souhlasí s výše uvedeným do maximální výše 

uznatelných nákladu spoluúčastí v přípravných a stavebních prací projektů (např. Základní 

škola) a pověřuje starostu obce jeho zajištěním do konce funkčního období 9/22.  

Pro: všichni 

 

Ad16) Projednání a schválení Kupní smlouvy na pozemek parc.č. 473 – orná půda do 

majetku obce. 

Usnesení č. 109/21 – Zastupitelstvo souhlasí s uzavření Kupní smlouvy a pověřuje 

starostu obce jejím podpisem.  

Pro: všichni 

 

Ad17) Projednání a schválení převodu pozemků parc.č. 152/4, 152/5 a 153/1 v k.ú. 

Doubravčice. 

Usnesení č. 110/21 – Zastupitelstvo souhlasí s výše uvedeným převodem.  

Pro: všichni 

 

 

 

 



Ad18) Projednání schválení Smlouvy o příspěvku do fondu oprav se Svazkem obcí - 

JEKOZ. 

Usnesení č. 111/21 – Zastupitelstvo souhlasí s návrhem smlouvy dle výše uvedeného 

a pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

Pro: všichni 

 

 

Ad19) Projednání a schválení Záměru prodeje části pozemků par. č. 341/5 - ostatní 

plocha, pozemku par. č. 335/51 - orná půda, 335/103 - orná půda a 335/104 - orná půda, 

vše k.ú. Doubravčice - (ul. Pod vodárnou). 

Usnesení č. 112/21 – Zastupitelstvo schvaluje předložený Záměr prodeje části pozemku.  

Pro: všichni 

 

Ad20) Projednání a schválení koupě části pozemku par. č. 123 v k.ú. Doubravčice do 

majetku obce. 

Usnesení č. 113/21 – Zastupitelstvo souhlasí s uzavření Kupní smlouvy a pověřuje 

starostu obce jejím podpisem.  

Pro: všichni 

 

 

Ad21) Projednání a schválení Záměru pronájmu části pozemku par. č. 99/2 v k.ú. 

Doubravčice (ul. Obecní) z důvodu umístění Z-BOXU společnosti Zásilkovna, s.r.o. 

Usnesení č. 114/21 – Zastupitelstvo schvaluje předložený Záměr pronájmu pozemku.  

Pro: všichni 

 

 

Ad22) Projednání a schválení podpisu Smlouvy o zajištění veřejné dopravy s IDSK. 

Usnesení č. 115/21 – Zastupitelstvo souhlasí s návrhem smlouvy dle výše uvedeného 

a pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

Pro: všichni 

 

 

Ověřil: Dana Bělohoubková, Miroslav Hájek 

 

Jaroslav Prkno 

starosta 

 

Vyvěšeno dne: 8.11.2021                                                   Sejmuto dne:  

 


