
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Doubravčice 

dne 25. 8. 2022 od 17 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu  
 

Přítomní: Jaroslav Prkno, Mgr. Kristýna Holubová, Dana Bělohoubková, Miroslav Hájek, František 

Chmelenský 

Nepřítomní: Martin Hladík  

Zapisuje: Jaroslav Prkno 

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-12-6030249. 

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

umístění stavby s ČEZ Distribuce, a.s. č. IV-12-6030839. 

3) Projednání a schválení žádosti Mateřské školy Doubravka o finanční prostředky na modernizaci 

kuchyňských spotřebičů 

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

„Smuteční síň na hřbitově Doubravčice“. 

5) Seznámení zastupitelstva s rozpočtovým opatřením č. 6/22. 

6)  Projednání a schválení Záměru prodeje části pozemku parc.č. 285/1 v k.ú. Doubravčice o 

výměře cca 15m2. 

7) Projednání a schválení dodatku č. 2 k SoD ze dne 14.9.2021 se společností TOST CZ, s.r.o. 

(změna názvu společnosti) na akci chodník v ul. Mukařovská 

8) Projednání a schválení dodatku č. 2 k SoD ze dne 14.9.2021 se společností TOST CZ, s.r.o. 

(změna názvu společnosti) na akci chodník v ul. Úvalská 

9)  Schválení přijetí dotace ze SFDI na akci dostavba chodníku v ul. Úvalská 

10)  Schválení přijetí dotace ze SFŽP na akci „Akumulace dešťových vod“    

11) Projednání a schválení „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Štíhlice – plán společných 

zařízení“ 

12) Projednání a schválení Veřejnosprávní smlouvy o zajištění veřejného pohřebiště“.  

13) Projednání a schválení objednávky na Dokumentaci provedení interiéru a dokumentace 

provedení zahrady a solitérních prvků v exteriéru Smuteční kaple Doubravčice. 

14) Projednání a schválení Rámcové smlouvy o spolupráci při výstavbě a budoucím provozu 

základní školy s DSO Český Brod - Doubravčice 

15) Projednání a schválení přijetí dotace z MŠMT na základě výzvy č.j. MŠMT-7106/2022-1 Jazykové 

kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 pro DSO Český Brod - Doubravčice v maximální 

výši 636 000 Kč. 

16) Projednání a schválení přijetí dotace z MŠMT na základě výzvy č.j. MŠMT - 7105/2022-2 

Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 ve věku od 3 do 15 let   pro DSO 

Český Brod - Doubravčice v maximální výši 1 560 000 Kč. 

17) Projednání a schválení přijetí dotace z MŠMT na základě výzvy č. j. 12655/2022-1 Prázdninové 

jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022, pro DSO Český Brod - Doubravčice 

v maximální výši 240.000 Kč 

18) Projednání a schválení přijetí dotace pro DSO Ćeský Brod – Doubravčice z MŠMT na základě 

výzvy č. j. 18833/2022-2 Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny září – 

prosinec 2022, v maximální výši 1.050.000 Kč  

19)  Projednání a schválení přijetí dotace z ESFR na základě výzvy z OPZ č.j. 03_22_141 Vytvoření 

kapacit nových dětských skupin v ČR mimo hl. m. Prahu, pro DSO Ćeský Brod – Doubravčice v 

maximální výši 1.619.985,60 Kč 

20) Projednání a schválení nákupu skříně pro stacionární radar RAMET 10T 



21) Projednání a schválení Smlouvy práva stavby pro DSO Český Brod – Doubravčice na výstavbu 

svazkové školy na pozemcích obce Doubravčice. 

22) Projednání a schválení vyhlášení Výběrového řízení na dodavatele Projektové dokumentace na 

rozšíření stavby stávajícího vodojemu vč. technologie, nového vodního zdroje a přivaděče 

23) Projednání a schválení RO č.7/2022 

24) Projednání a schválení Záměru prodeje části pozemku parc.č. 134/45 v k.ú. Doubravčice o 

výměře cca 220m2 

___________________________________________________________________________________ 

 

Starosta Jaroslav Prkno přednesl program zasedání zastupitelstva. 

 

Usnesení č. 56/22 – 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-12-6030249 

Usnesení č. 57/22 – 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. IV-12-6030839 

Usnesení č. 58/22 – 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 žádosti Mateřské školy Doubravka o finanční prostředky na 

modernizaci kuchyňských spotřebičů 

Usnesení č. 59/22 – Zastupitelstvo souhlasí s uvolněním finančních prostředků z rozpočtu obce ve 

výši 379.613,- Kč.  

Pro: všichni 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Ad4) Projednání a schválení Příkazní smlouvy o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci 

„Smuteční síň na hřbitově Doubravčice“ 

Usnesení č. 60/22 – Zastupitelstvo souhlasí s návrhem smlouvy dle výše uvedeného a pověřuje starostu 

obce jejím podpisem. 

Pro: všichni 

 

 

Ad5) Seznámení zastupitelstva s Rozpočtovým opatřením č. 6/22 

 

Usnesení č. 61/22 – Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí Rozpočtové opatření  

č. 6/22 

Pro: všichni 

 

 

Ad6) Projednání a schválení Záměru prodeje části pozemku parc.č. 285/1 v k.ú. Doubravčice o 

výměře cca 15m2. 

 

Usnesení č. 62/22 – Zastupitelstvo souhlasí s vyvěšením Záměru části pozemku dle výše uvedeného a 

na základě předložené žádosti pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy a smlouvě budoucí s 

žadatelem 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o prodej části pozemku na základě konkrétní žádosti. 

 

 

Ad7) Projednání a schválení dodatku č. 2 k SoD ze dne 14.9.2021 se společností TOST CZ, s.r.o. 

(změna názvu společnosti) na akci chodník v ul. Mukařovská 

Usnesení č. 63/22 – Zastupitelstvo souhlasí s návrhem smlouvy dle výše uvedeného a pověřuje starostu 

obce jejím podpisem. 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- důvodem vytvoření dodatku č. 2 k SoD je změna názvu, IČ a bankovního spojení dodavatele zakázky   

___________________________________________________________________________________ 

Ad8) Projednání a schválení dodatku č. 2 k SoD ze dne 14.9.2021 se společností TOST CZ, s.r.o. 

(změna názvu společnosti) na akci chodník v ul. Úvalská 

Usnesení č. 64/22 – Zastupitelstvo souhlasí s návrhem smlouvy dle výše uvedeného a pověřuje starostu 

obce jejím podpisem. 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- důvodem vytvoření dodatku č. 2 k SoD je změna názvu, IČ a bankovního spojení dodavatele zakázky   

 

 

 

 

 



Ad9) Schválení přijetí dotace ze SFDI na akci dostavba chodníku v ul. Úvalská 

Usnesení č. 65/22 – Zastupitelstvo souhlasí s podpisem smlouvy o přijetí dotace ve výši  

 4.909.229 Kč výstavbu chodníku v ul. Úvalská pod názvem akce „VÝSTAVBA CHODNÍKU V OBCI 

DOUBRAVČICE – UL. ÚVALSKÁ“ – ISPROFOND 5217510485 a pověřuje starostu obce jejím 

podpisem 

Pro: všichni 

 

 

Ad10) Schválení přijetí dotace ze SFŽP na akci „Akumulace dešťových vod“    

Usnesení č. 66/22 – Zastupitelstvo souhlasí s podpisem smlouvy o přijetí dotace ve výši 4.478.933,80,-

Kč na výstavbu akumulačních nádrží pod názvem akce „Akumulace dešťových vod pro obec 

Doubravčice“ a pověřuje starostu obce jejím podpisem 
Pro: všichni 

 

 

Ad11) Projednání a schválení „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Štíhlice – plán společných 

zařízení“ 

Usnesení č. 67/22 – Zastupitelstvo obce Doubravčice souhlasí s návrhem pozemkových úprav na 

společné hranici s k.ú. Štíhlice dle předložené projektové dokumentace 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o narovnání hranice katastrů a toku Lázného potoka dle skutečnosti  

 

 

Ad12) Projednání a schválení Veřejnosprávní smlouvy o zajištění veřejného pohřebiště“ 

Usnesení č. 68/22 – Zastupitelstvo souhlasí s návrhem smlouvy dle výše uvedeného a pověřuje 

starostu obce jejím podpisem. 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o pravidelný roční příspěvek ve výši 10.000,-Kč. na údržbu hřbitova v obci Hradešín kde je 

obec Doubravčice 1/6 spoluvlastníkem 

___________________________________________________________________________________ 

Ad13) Projednání a schválení objednávky na Dokumentaci provedení interiéru a dokumentace 

provedení zahrady a solitérních prvků v exteriéru Smuteční kaple Doubravčice. 

Usnesení č. 69/22 – Zastupitelstvo souhlasí s předloženou nabídkou společnosti DMAE Architects na 

zpracování výše uvedené Projektové dokumentace a pověřuje starostu obce k podání závazné 

objednávky 

Pro: všichni 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 



Ad14) Projednání a schválení Rámcové smlouvy o spolupráci při výstavbě a budoucím provozu 

základní školy s DSO Český Brod - Doubravčice 

Usnesení č. 70/22 – 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 minimálního počtu (220) míst v nové svazkové škole v Doubravčicích.  

  

 

Ad15) Projednání a schválení přijetí dotace z MŠMT na základě výzvy č.j. MŠMT-7106/2022-1 

Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 pro DSO Český Brod - Doubravčice v 

maximální výši 636 000 Kč. 

 

Usnesení č. 71/22 – Zastupitelstvo souhlasí s přijetím dotace pro DSO Český Brod – Doubravčice dle 

výše uvedeného 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o povinné schválení dotačního příspěvku pro DSO 

___________________________________________________________________________________ 

Ad16) Projednání a schválení přijetí dotace z MŠMT na základě výzvy č.j. MŠMT - 7105/2022-2 

Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny ve věku od 3 do 15 let  pro děti cizince 

migrující z Ukrajiny 2022 pro DSO Český Brod - Doubravčice v maximální výši 1 560 000 Kč. 

Usnesení č. 72/22 – Zastupitelstvo souhlasí s přijetím dotace pro DSO Český Brod – Doubravčice dle 

výše uvedeného 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o povinné schválení dotačního příspěvku pro DSO 

___________________________________________________________________________________ 

Ad17) Projednání a schválení přijetí dotace z MŠMT na základě výzvy č. j. 12655/2022-1 

Prázdninové jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022, pro DSO Český Brod - 

Doubravčice v maximální výši 240.000 Kč 

Usnesení č. 73/22 – Zastupitelstvo souhlasí s přijetím dotace pro DSO Český Brod – Doubravčice dle 

výše uvedeného 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o povinné schválení dotačního příspěvku pro DSO 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 



Ad18) Projednání a schválení přijetí dotace pro DSO Ćeský Brod – Doubravčice z MŠMT na základě 

výzvy č. j. 18833/2022-2 Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny září – prosinec 2022, 

v maximální výši 1.050.000 Kč  

Usnesení č. 74/22 – Zastupitelstvo souhlasí s přijetím dotace pro DSO Český Brod – Doubravčice dle 

výše uvedeného 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o povinné schválení dotačního příspěvku pro DSO 

 

Ad19) Projednání a schválení přijetí dotace z ESFR na základě výzvy z OPZ č.j. 03_22_141 

Vytvoření kapacit nových dětských skupin v ČR mimo hl. m. Prahu, pro DSO Ćeský Brod – 

Doubravčice v maximální výši 1.619.985,60 Kč   

Usnesení č. 75/22 – Zastupitelstvo souhlasí s přijetím dotace pro DSO Český Brod – Doubravčice dle 

výše uvedeného 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o povinné schválení dotačního příspěvku pro DSO 

___________________________________________________________________________________ 

Ad20) Projednání a schválení nákupu skříně pro stacionární radar RAMET 10T 

Usnesení č. 76/22 – Zastupitelstvo souhlasí s nákupem příslušenství pro stacionární radar a pověřuje 

starostu obce k jednání s vedením Města Český Brod a Městské policie Český Brod o možnosti 

částečného čerpání vybraných prostředků do rozpočtu obce Doubravčice  

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o další možnost provozu radaru v obci Doubravčice 

___________________________________________________________________________________ 

Ad21) Projednání a schválení Smlouvy práva stavby pro DSO Český Brod – Doubravčice na 

výstavbu svazkové školy na pozemcích obce Doubravčice. 

Usnesení č. 77/22 – Zastupitelstvo souhlasí s podpisem smlouvy dle výše uvedeného a pověřuje 

starostu obce jejím podpisem.  

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o právní akt umožňující DSO možnost výstavby svazkové školy na pozemku obce 

Doubravčice. Tato smlouva je jednou ze závazných podmínek pro registraci podpory na MŠMT 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 



Ad22) Projednání a schválení vyhlášení Výběrového řízení na dodavatele Projektové dokumentace 

na rozšíření stavby stávajícího vodojemu vč. technologie, nového vodního zdroje a přivaděče 

Usnesení č. 78/22 – Zastupitelstvo souhlasí se zahájením přípravných prací na vytvoření zadávací 

dokumentace na projekčního dodavatele díla dle výše uvedeného a pověřuje starostu obce oslovením 

projekčních kanceláří. 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o zahájení příprav k vyprojektování a následné realizaci rozšíření zásoby pitné vody pro obec 

Doubravčice 

___________________________________________________________________________________ 

 

Ad23) Projednání a schválení RO č.7/2022 

Usnesení č. 79/22 – Zastupitelstvo souhlasí s předloženým RO č.7/22 

Pro: všichni 

 

 

Ad24) Projednání a schválení Záměru prodeje části pozemku parc.č. 134/45 v k.ú. Doubravčice o 

výměře cca 220m2 

Usnesení č. 80/22 – Zastupitelstvo souhlasí s vyvěšením Záměru částí pozemku dle výše uvedeného a 

na základě předložených žádostí pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy a smlouvě budoucí s 

žadateli 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o prodej části pozemku na základě konkrétních žádostí. 

 

 

 

 

Ověřil: Miroslav Hájek, František Chmelenský 

 

 

Jaroslav Prkno 

starosta 

 

 

 

Vyvěšeno dne:     Sejmuto dne:  

 


