Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Doubravčice
dne 16. 12. 2020 od 17.00 hod. v budově Obecního úřadu
Přítomní: Jaroslav Prkno, Mgr. Kristýna Holubová, Miroslav Hájek, František Chmelenský
Nepřítomní: Martin Hladík, Dana Bělohoubková - omluveni
Martin Kubica - neomluven
Zapisuje: Mgr. Kristýna Holubová
Oveřovatelé: František Chmelenský, Miroslav Hájek
PROGRAM:
1)
Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2021.
2)
Projednání a schválení cen vodného a stočného pro rok 2021
3)
Projednání a schválení Kupní smlouvy na pozemek parc.č. 164/177 v k.ú.
Doubravčice do majetku obce.
4)
Inventarizace obce za rok 2020 – jmenování komise
5)
Schválení příspěvku na provozní náklady pro MŠ Doubravka na rok 2021
6)
Schválení odpisového plánu MŠ Doubravka pro rok 2021
7)
Schválení odpisového plánu Obce Doubravčice pro rok 2021
8)
Projednání a schválení rozpočtového výhledu pro rok 2021 - 2022
9)
Projednání a schválení podpisu Smlouvy o poskytnutí služeb na internetovém
serveru www.fiedler-magr.cz
10) Seznámení s RO č. 12/2020
11) Schválení RO č. 13/2020
12) Seznámení s výsledky auditu hospodaření obce
13) Projednání a schválení dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo se Zepris, s.r.o.
14) Projednání a schválení Nařízení obce Doubravčice č. 1/2020, 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 aktualizace Strategického plánu obce k 31.12.2020
16) Projednání a schválení vyhlášky OZV 2/2020 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.
17) Projednání a schválení podání žádosti o dotaci na MMR na akci “Obnova místních
komunikací v obci Doubravčice“
18) Projednání a schválení Záměru prodeje části pozemků parc.č. 63/1 a 988/12, vše
v k.ú. Doubravčice (ul. Obecní)
19) Revokace usnesení č. 86/20
20) Projednání a schválení studie „Hřbitov Doubravčice“
21) Projednání a schválení Cenové přílohy pro rok 2021 ke Smlouvě o dílo č.
S010100944-13 s FCC Česká republika, s.r.o.
22) Projednání a schválení podpisu smlouvy s BFF ČR
23) Seznámení zastupitelstva s přijatými žádostmi o podporu a schválení podpisu
Veřejnoprávních smluv.
24) Projednání a schválení podpisu dodatku č.1 se společností Školky Opolany, s.r.o. na
akci „Výsadba dřevin a vegetační úpravy v katastru obce Doubravčice“.
25) Projednání a schválení vyřazení nedokončeného majetku.
Starosta Jaroslav Prkno přednesl program zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 95/20 – Zastupitelstvo schvaluje navržený program schůze a jako ověřovatele
Františka Chmelenského a Miroslava Hájka
Všichni pro.

Ad1) Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2021.
Usnesení č. 96/20 – Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2021. Schválený rozpočet bude
vyvěšen na IS obce v sekci Rozpočet
Pro: všichni
Doplňující info k výše uvedenému:
- rozpočet je navržen jako přebytkový s tím, že rozdíl (8 736 tis.Kč) mezi předpokládanými
příjmy (18 489 tis.Kč) a výdaji (9 753 tis.Kč) bude použit na úhradu splátek dlouhodobý
půjček a úvěrů. Návrh rozpočtu byl na IS obce v sekci Rozpočet vyvěšen od 1.12.2020
___________________________________________________________________________
Ad2) Projednání a schválení cen vodného a stočného pro rok 2021.
Usnesení č. 97/20 – Zastupitelstvo schvaluje ceny vodného a stočného pro rok 2021.
Pro: všichni
Doplňující info k výše uvedenému:
- zástupce Technických služeb Doubravčice p. Kamil Marinica seznámil přítomné s novými
cenami
- ceník vodného a stočného, včetně jeho kalkulace bude zveřejněn na webových stránkách
Technických služeb Doubravčice
Ad3) Projednání a schválení Kupní smlouvy na pozemek parc.č. 164/177 v k.ú.
Doubravčice do majetku obce.
Usnesení č. 98/20 – Zastupitelstvo souhlasí s uzavření Kupní smlouvy a pověřuje starostu
obce jejím podpisem.
Pro: všichni
___________________________________________________________________________
Ad4) Inventarizace obce za rok 2020 – jmenování komise
Usnesení č. 99/20 – Zastupitelstvo jmenuje inventární komisi v tomto složení
Martin Hladík – předseda, Mgr. Kristýna Holubová – člen, František Chmelenský – člen;
Pro: všichni
___________________________________________________________________________
Ad5) Schválení příspěvku na provozní náklady pro MŠ Doubravka na rok 2021
Usnesení č. 100/20 – Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na provozní náklady MŠ Doubravka
na rok 2021 na základě žádosti předložené ředitelkou MŠ ve výši 617.793Kč
Pro: všichni
___________________________________________________________________________
Ad6) Schválení odpisového plánu MŠ Doubravka pro rok 2021.
Usnesení č. 101/20 - Zastupitelstvo schvaluje odpisový plán MŠ Doubravka pro rok 2021.
Pro: všichni
Doplňující info k výše uvedenému:
- odpisový plán MŠ Doubravka na rok 2021 je přílohou zápisu
___________________________________________________________________________

Ad7) Schválení odpisového plánu Obce Doubravčice pro rok 2021.
Usnesení č. 102/20 - Zastupitelstvo schvaluje odpisový plán obce Doubravčice pro rok 2021.
Pro: všichni
Doplňující info k výše uvedenému:
- odpisový plán obce na rok 2021 je součástí zápisu
___________________________________________________________________________
Ad8) Schválení rozpočtového výhledu pro rok 2021 - 2022
Usnesení č. 103/20 - Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na roky 2021 a 2022.
Schválený výhled bude zveřejněn na IS obce v sekci Rozpočet
Pro: všichni
Doplňující info k výše uvedenému:
- Návrh rozpočtového výhledu byl zveřejněn na IS obce v sekci Rozpočet od 1.12.2020
___________________________________________________________________________
Ad9) Projednání a schválení podpisu Smlouvy o poskytnutí služeb na internetovém serveru
www.fiedler-magr.cz
Usnesení č. 104/20 - Zastupitelstvo souhlasí s návrhem smlouvy dle výše uvedeného a
pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Pro: všichni
Doplňující info k výše uvedenému:
- jedná se o komunikační systém pro provoz ČOV, vodojemu a úpravny vody
___________________________________________________________________________
Ad10) Seznámení s RO č. 12/2020
Usnesení č. 105/20 - Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 12/2020
Zastupitelstvo bere na vědomí
___________________________________________________________________________
Ad11) Schválení RO č. 13/2020
Usnesení č. 106/20 - Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 13/2020
Pro: všichni
___________________________________________________________________________
Ad12) Seznámení s výsledky auditu hospodaření obce
Usnesení č. 107/20 - Zastupitelstvo bylo seznámeno s dílčí kontrolou hospodaření obce
Doubravčice s tím, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky
Zastupitelstvo bere na vědomí
___________________________________________________________________________

Ad13) Projednání a schválení dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo se Zepris, s.r.o
Usnesení č. 108/20 - Zastupitelstvo schvaluje návrh dodatku č.1 ke SOD ze dne 27.11.2019 a
pověřuje starostu obce jeho podpisem.
Pro: všichni
Doplňující info k výše uvedenému:
- dodatek pojednává o navýšení smluvní částky ze SOD na akci „Doubravčice – intenzifikace
ČOV přístavbou 3. a 4. Linky na 1600 a Rozšíření zásobování pitnou vodou obce
Doubravčice“ o 663.965,-Kč na vícepracích
___________________________________________________________________________
Ad14) Projednání a schválení Nařízení obce Doubravčice č. 1/2020, 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)
Usnesení č. 109/20 - Zastupitelstvo schvaluje a vydává Nařízení č. 1/2020
Pro: všichni
Doplňující info k výše uvedenému:
- jedná se nařízení, která definuje čas a způsob údržby komunikací a chodníku v zimním
období 2020/2021
________________________________________________________________________
Ad15) Projednání a schválení aktualizace Strategického plánu obce k 31.12.2020
Usnesení č. 110/20 - Zastupitelstvo schvaluje aktualizaci Strategického plánu obce
Doubravčice k 31.12.2020
Pro: všichni
___________________________________________________________________________
Ad16) Projednání a schválení vyhlášky OZV 2/2020 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.
Usnesení č. 111/20 - Zastupitelstvo schvaluje a vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020
Pro: všichni
Doplňující info k výše uvedenému:
- jedná se o legislativní úpravu stávající OZV
___________________________________________________________________________
Ad17) Projednání a schválení podání žádosti o dotaci na MMR na akci “Obnova
místních komunikací v obci Doubravčice“
Usnesení č. 112/20 – Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt "Obnova
místních komunikací v obci Doubravčice" na Ministerstvo pro místní rozvoj
Pro: všichni
Doplňující info k výše uvedenému:
- jedná se o podání žádosti o dotaci na místní komunikace K Zámkům, K Rybníčku, Kolmá,
Nad lomem a Akátová

Ad18) Projednání a schválení Záměru prodeje části pozemků parc.č. 63/1 a 988/12, vše
v k.ú. Doubravčice (ul. Obecní)
Usnesení č. 113/20 – Zastupitelstvo schvaluje předložený Záměr prodeje časti pozemku
Pro: všichni
Doplňující info k výše uvedenému:
- jedná se o prodej části pozemku přilehlým vlastníkům nemovitosti z důvodu historického
přeplocení do obecního pozemku
___________________________________________________________________________
Ad19) Revokace usnesení č. 86/20
Usnesení č. 114/20 – Zastupitelstvo souhlasí s revokací usnesení č.86/20 ze dne 19.11. a to
v bodě volby členů do sněmu Dobrovolného svazku obcí Český Brod - Doubravčice:
Zastupitelstvo obce volí:
členem sněmu Dobrovolného svazku obcí Český Brod - Doubravčice:
- Jaroslava Prkna,
- Mgr. Kristýnu Holubovou
- Mgr. Janu Halaxovou
- PaeDr. Janu Novotnou
Pro: všichni
Doplňující info k výše uvedenému:
- Při posledním jednání zastupitelstva obce Doubravčice dne 19.11. 2020, č. usnesení 86/20
bylo, mimo jiné, schváleno sídlo DSO a konkrétní zástupci za obec Doubravčice, kteří by obec
zastupovali v nejvyšším orgánu DSO, ve sněmu. Vzhledem k tomu, že až po zasedání
zastupitelstva nám byla potvrzena účast dříve oslovené osoby, splňující profesně nejvyšší
předpoklady pro výkon takovéto funkce, osoby, která má letité zkušenosti s provozem
školského zařízení i pedagogické vzdělání, která by obec ve sněmu reprezentovala, došlo k
revokaci usnesení, kterým bylo původní složení sněmu za Doubravčice obměněno a bylo
odsouhlaseno složení nové s výše uvedenou osobou.
______________________________________________________________________________

Ad20) Projednání a schválení studie „Hřbitov Doubravčice“
Usnesení č. 115/20 - Zastupitelstvo schvaluje předloženou studii společnosti DMAE
Architects s.r.o. a pověřuje starostu obce dalším jednáním pro přípravu Projektové
dokumentace a potřebných povolení
Pro: všichni
___________________________________________________________________________
Ad21) Projednání a schválení Cenové přílohy pro rok 2021 ke Smlouvě o dílo č.
S010100944-13 s FCC Česká republika, s.r.o.
Usnesení č. 116/20 – Zastupitelstvo schvaluje návrh Cenové přílohy ke SOD s FCC Česká
republika, s.r.o. a pověřuje starostu jejím podpisem
Pro: všichni
Doplňující info k výše uvedenému:
- jedná se o navýšení ceny svozu odpadu pro rok 2021 o cca 200tis.,- Kč. I s ohledem tuto
změnu nebude obec pro následující rok cenu navyšovat!

Ad22) Projednání a schválení podpisu smlouvy s BFF ČR
Usnesení č. 117/20 – Zastupitelstvo schvaluje podpis se společností BFF ČR na
poskytnutí finančních prostředků a pověřuje starostu obce jejím podpisem
Pro: všichni
__________________________________________________________________________
Ad23) Seznámení zastupitelstva s přijatými žádostmi o podporu a schválení podpisu
Veřejnoprávních smluv.
Usnesení č. 118/20 – Zastupitelstvo bylo seznámeno s přijatými žádostmi o podporu
mimořádných talentů z rozpočtu obce pro rok 2021 a pověřuje starostu obce podpisem
Veřejnoprávních smluv s M.Š. – juniorským reprezentantem ČR ve SBX, E.H. – harfistka
a M.M. – reprezentantka ČR v krasobruslení.
Pro: všichni
Doplňující info k výše uvedenému:
- jedná se výzvu, která byla zveřejněna v OZ č. 44 a nabízí podporu talentům v jakémkoliv
odvětví či oboru s prokazatelnými výsledky. Výše podpory bude rovnoměrně rozdělena mezi
schválené žadatele. Celková výše podpory bude zařazena do návrhu a následně Rozpočtu
obce pro příslušný rok.
__________________________________________________________________________
Ad24) Projednání a schválení podpisu dodatku č.1 se společností Školky Opolany, s.r.o.
na akci „Výsadba dřevin a vegetační úpravy v katastru obce Doubravčice“.
Usnesení č. 119/20 – Zastupitelstvo schvaluje předložený dodatek č.1 se společností Školka
Opolany, s.r.o. a pověřuje starostu obce jejím podpisem
Pro: všichni
Doplňující info k výše uvedenému:
- jedná se o nutný dodatek ke SOD z důvodu snížení ceny díla o 29,-Kč.
___________________________________________________________________________
Ad22) Projednání a schválení vyřazení nedokončeného majetku.
Usnesení č. 120/20 - Zastupitelstvo souhlasí s vyřazením nedokončeného majetku z účtu
042 0245 – rekonstrukce pomníku padlých ve výši 21 659,-Kč. Tento majetek byl pořízen
v roce 2019 se záměrem investice do pomníku padlých v obci (podána žádost o dotaci –
investiční). Žádost v roce 2019 nebyla úspěšná, takže se v roce 2020 podávala opětovně a
bylo jí vyhověno rozhodnutím Ministerstva obrany o přidělení dotace – neinvestiční – na
opravu. Z tohoto důvodu je majetek vyřazen
Pro: všichni
___________________________________________________________________________
Před ukončením veřejného zasedání zastupitelstva obce Doubravčice v 17:50 požádal
starosta obce o zařazení dalšího bodu programu.
Pro: všichni
___________________________________________________________________________

Ad23) Návrh starosty obce na vyzvání zastupitele MK k odstoupení
Usnesení č. 120/20 – Zastupitelstvo z důvodu neomluvených absencí pana MK na veřejných
jednáních zastupitelstva ve dnech 19.11. 2020 a 16.12.2020 a dále z důvodu dalšího nezájmu
o dění v obci od října 2020 vyzývá pana MK k odstoupení z funkce zastupitele obce
Doubravčice k 31.12.2020
Pro: všichni
______________________________________________________________________________

Ověřil: František Chmelenský, Miroslav Hájek

Jaroslav Prkno
starosta

Vyvěšeno dne: 18.12.2020

Sejmuto dne:

