
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Doubravčice 

dne 8. 3. 2022 od 17 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: František Chmelenský, Miroslav Hájek 

 

PROGRAM: 

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

Distribuce, a.s. č. IV-12-6025743/1. 

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

Distribuce, a.s. č. IV-12-6027606/2. 

3) Projednání a schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby s ČEZ Distribuce, a.s. č. IV-12-6030401. 

4) Projednání a schválení dodatku č. 5 ke Smlouvě o ukládání a likvidaci odpadu 

uzavřená mezi obcí Doubravčice a Technickými službami Český Brod. 

5) Projednání a schválení dodatku č. 1 a 2 k SoD ze dne 14.9.2021 se společností TOST 

CZ, s.r.o. (změna názvu společnosti a prodloužení termínu dostavby chodníku v ul. 

Mukařovská). 

6) Seznámení zastupitelstva s výsledky inventury za rok 2021. 

7) Seznámení zastupitelstva s RO č.14/21 a RO č.1/22. 

8) Seznámení zastupitelstva s Inventurou Mateřské školy Doubravka, p.o. za rok 2021 a 

čerpání příspěvku na provoz za rok 2021. 

9) Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy s městem Kostelec nad Černými lesy 

na dodržování rychlosti v obci a kontrolu parkování v zónách a na veřejné zeleni.  

10) Seznámení zastupitelstva s Výroční zprávou za rok 2021.    

11) Projednání a schválení Kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 288/13 v k.ú. 

Doubravčice s paní RF do majetku obce (narovnání hranic pozemku). 

12) Projednání a schválení Kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 288/17 v k.ú. 

Doubravčice s FD a ID do majetku obce (narovnání hranic pozemku). 

13) Projednání a schválení Kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 261 v k.ú. 

Doubravčice s HS do majetku obce (pro potřebu občanské vybavenosti). 

14) Projednání a schválení Kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 262 v k.ú. 

Doubravčice s MH a IS do majetku obce (pro potřeby občanské vybavenosti). 

15) Projednání a schválení Kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 263 v k.ú. 

Doubravčice s DP, TP a RP do majetku obce (pro potřeby občanské vybavenosti). 

16) Projednání a schválení Kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 420/3 v k.ú. 

Doubravčice s MM do majetku obce (pro potřeby občanské vybavenosti). 

17) Projednání a schválení Kupní smlouvy na prodej části pozemků parc.č. 1002/3 a 

1002/4 v k.ú. Doubravčice a to na základě Schváleného záměru prodeje (narovnání 

společných hranic).  

18) Projednání a schválení účetní závěrky Mateřské školy Doubravka. 

19) Projednání a schválení novely OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému 

odpadového hospodářství. (úprava limitu uložení na Sběrném dvoře v Č. Brodě – 

Liblicích). 



20) Projednání a schválení Smlouvy o dílo se společností LKA, s.r.o. na zajištění podpory 

pro projekt „Výměna za propustný povrch na komunikacích Obecní a Na Návsi“ 

(zajištění dotačního titulu a administraci zakázky). 

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

podpory pro projekt „Rekonstrukce systému veřejného osvětlení v obci Doubravčice“ 

(zajištění dotačního titulu a administraci zakázky na výměnu zbývajících sodíkových 

svítidel). 

22) Projednání a schválení přijetí dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj, 

vzdělávání na realizaci projektu „Vzkvétání škol Českobrodska“.  

23) Projednání a schválení podání žádosti o dotaci do „Programu 2021-2024 pro 

poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy 

venkova ve znění Dodatku č. 1.“ (žádost o finanční spoluúčast při výstavbě chodníku 

v ul. Mukařovská). 

24) Projednání a schválení RO č.2/2022 

25) Projednání a schválení Kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 307/19 a 

307/20 v k.ú. Doubravčice na základě Záměru prodeje (narovnání hranic pozemku). 

26) Projednání a schválení Kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 306/2 a 306/4 

v k.ú. Doubravčice s JH a PH do majetku obce (narovnání hranic pozemku). 

27) Schválení nákupu humanitárních potřeb pro Ukrajinu ve výši 14.800,- Kč. 

Starosta Jaroslav Prkno přednesl program zasedání zastupitelstva. 

 

Usnesení č. 1/22 – Zastupitelstvo schvaluje navržený program schůze a jako ověřovatele 

Františka Chmelenského a Miroslava Hájka. 

Všichni pro. 

 

 

Ad1) Projednání a schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ 

Distribuce, a.s. č. IV-12-6025743/1. 

Usnesení č. 2/22 – 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 zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ 

Distribuce, a.s. č. IV-12-6027606/2. 

Usnesení č. 3/22 – 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 budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby s ČEZ Distribuce, a.s. č. IV-12-6030401. 

Usnesení č. 4/22 – 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 dodatku č. 5 ke Smlouvě o ukládání a likvidaci odpadu 

uzavřená mezi obcí Doubravčice a Technickými službami Český Brod. 

Usnesení č. 5/22 – Zastupitelstvo souhlasí s návrhem dodatku dle výše uvedeného a pověřuje 

starostu obce jejím podpisem. 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o aktualizaci smlouvy o využívání sběrného dvora v Českém Brodě pro občany 

Doubravčic 

 

 

Ad5) Projednání a schválení dodatku č. 1 a 2 k SoD ze dne 14.9.2021 se společností 

TOST CZ, s.r.o. (změna názvu společnosti a prodloužení termínu dostavby chodníku 

v ul. Mukařovská) 

Usnesení č. 6/22 – Zastupitelstvo souhlasí s návrhy dodatků dle výše uvedeného a pověřuje 

starostu obce jejich podpisem. 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se mimo jiné o prodloužení lhůty pro dostavbu chodníků - zdržení kvůli umístění 

nového kabelu pod chodníky 

 

 

Ad6) Seznámení zastupitelstva s výsledky inventury za rok 2021. 

Usnesení č. 7/22 – Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky Inventury za rok 2021. 

Pro: všichni 

 

 

Ad7) Seznámení zastupitelstva s Rozpočtovým opatřením č. 14/21 a č.1/22. 

 

Usnesení č. 8/22 – Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí Rozpočtová opatření  

č. 14/21 a č. 1/22. 

Pro: všichni 

 

 

 



 

Ad8) Seznámení zastupitelstva s Inventurou Mateřské školy Doubravka, p.o. za rok 2021 

a čerpání příspěvku na provoz za rok 2021. 

Usnesení č. 9/22 – Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky Inventury Mateřské školy 

Doubravka, p.o. za rok 2021 a čerpání příspěvku na provoz za rok 2021. 

Pro: všichni 

 

 

Ad9) Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy s městem Kostelec nad Černými 

lesy na dodržování rychlosti v obci a kontrolu parkování v zónách a na veřejné zeleni. 

Usnesení č. 10/22 – Zastupitelstvo souhlasí s návrhem smlouvy dle výše uvedeného 

a pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o spolupráci s Městskou policií Kostelce nad Černými Lesy na zajištění zvýšené 

bezpečnosti v obci 

 

 

Ad10) Seznámení zastupitelstva s Výroční zprávou za rok 2021. 

Usnesení č. 11/22 - Zastupitelstvo schvaluje výroční zprávu obce Doubravčice za rok 2021. 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o přehled vyřízených žádostí o informace 

 

Ad11) Projednání a schválení Kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 288/13 

v k.ú. Doubravčice s paní RF do majetku obce (narovnání hranic pozemku). 

Usnesení č. 12/22 – Zastupitelstvo souhlasí s uzavření Kupní smlouvy a pověřuje starostu 

obce jejím podpisem.  

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o narovnání hranic pozemků dle skutečností 

 

Ad12) Projednání a schválení Kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 288/17 

v k.ú. Doubravčice s FD a ID do majetku obce (narovnání hranic pozemku). 

Usnesení č. 13/22 – Zastupitelstvo souhlasí s uzavření Kupní smlouvy a pověřuje starostu 

obce jejím podpisem.  

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o narovnání hranic pozemků dle skutečností 

 

 



Ad13) Projednání a schválení Kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 261 v k.ú. 

Doubravčice s HS do majetku obce (pro potřebu občanské vybavenosti). 

Usnesení č. 14/22 – Zastupitelstvo souhlasí s uzavření Kupní smlouvy a pověřuje starostu 

obce jejím podpisem.  

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o nákup části pozemku do majetku obce pro budoucí využití pro potřeby občanské 

vybavenosti. 

 

Ad14) Projednání a schválení Kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 262 v k.ú. 

Doubravčice s MH a IS do majetku obce (pro potřeby občanské vybavenosti). 

Usnesení č. 15/22 – Zastupitelstvo souhlasí s uzavření Kupní smlouvy a pověřuje starostu 

obce jejím podpisem.  

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o nákup části pozemku do majetku obce pro budoucí využití pro potřeby občanské 

vybavenosti. 

 

Ad15) Projednání a schválení Kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 263 v k.ú. 

Doubravčice s DP, TP a RP do majetku obce (pro potřeby občanské vybavenosti). 

Usnesení č. 16/22 – Zastupitelstvo souhlasí s uzavření Kupní smlouvy a pověřuje starostu 

obce jejím podpisem.  

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o nákup části pozemku do majetku obce pro budoucí využití pro potřeby občanské 

vybavenosti. 

 

Ad16) Projednání a schválení Kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 420/3 

v k.ú. Doubravčice s MM do majetku obce (pro potřeby občanské vybavenosti). 

Usnesení č. 17/22 – Zastupitelstvo souhlasí s uzavření Kupní smlouvy a pověřuje starostu 

obce jejím podpisem.  

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o nákup části pozemku do majetku obce pro budoucí využití pro potřeby občanské 

vybavenosti. 

 

 

 



Ad17) Projednání a schválení Kupní smlouvy na prodej části pozemků parc.č. 1002/3 a 

1002/4 v k.ú. Doubravčice a to na základě Schváleného záměru prodeje (narovnání 

společných hranic). 

Usnesení č. 18/22 – Zastupitelstvo souhlasí s uzavření Kupní smlouvy a pověřuje starostu 

obce jejím podpisem.  

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o narovnání hranic pozemků dle skutečností 

 

 

Ad18) Schválení účetní závěrky Mateřské školy Doubravka, p.o. 

 

Usnesení č. 19/22 - Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Doubravka, p.o. 

za rok 2021 a ukládá ředitelce zhoršený hospodářský výsledek za rok 2021 ve výši 

165.042,58 přeúčtovat na účet 432.   

Pro: všichni 

 

Ad19) Projednání a schválení novely OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému 

odpadového hospodářství. (úprava limitu uložení na Sběrném dvoře v Č. Brodě – 

Liblicích). 

Usnesení č. 20/22 - Zastupitelstvo schvaluje a vydává novelizovanou Obecně závaznou 

vyhlášku - o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o nové nastavení limitů množství ukládaného odpadu občanů Doubravčic ve 

sběrném dvoře v Českém Brodě 

 

Ad20) Projednání a schválení Smlouvy o dílo se společností LKA, s.r.o. na zajištění 

podpory pro projekt „Výměna za propustný povrch na komunikacích Obecní a Na 

Návsi“ (zajištění dotačního titulu a administraci zakázky). 

Usnesení č. 21/22 – 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 výměnu povrchu na komunikacích 

Obecní a Na Návsi 

 

 

 

 

 



Ad21) Projednání a schválení Příkazní smlouvy se společností RPA, s.r.o. na zajištění 

podpory pro projekt „Rekonstrukce systému veřejného osvětlení v obci Doubravčice“ 

(zajištění dotačního titulu a administraci zakázky na výměnu zbývajících sodíkových 

svítidel). 

Usnesení č. 22/22 – 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 výměnu zbývajících sodíkových 

svítidel (lamp) v obci za moderní a úsporná led svítidla. 

RPA (Regionální poradenská agentura) 

 

 

Ad22) Projednání a schválení přijetí dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj, 

vzdělávání na realizaci projektu „Vzkvétání škol Českobrodska“. 

Usnesení č. 23/22 – Zastupitelstvo obce Doubravčice souhlasí s přijetím dotace z Operačního 

programu Výzkum, vývoj, vzdělávání na realizaci projektu „Vzkvétání škol Českobrodska“, 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022927 v částce 2.450.048,86 Kč pro Dobrovolný svazek 

obcí Český Brod – Doubravčice. 
Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o dotaci pro DSO (Dobrovolný svaz obcí) Český Brod - Doubravčice pro další 

řešení výstavby škol  

 

Ad23) Projednání a schválení podání žádosti o dotaci do „Programu 2021-2024 pro 

poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy 

venkova ve znění Dodatku č. 1.“ (žádost o finanční spoluúčast při výstavbě chodníku 

v ul. Mukařovská). 

Usnesení č. 24/22 – Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti dle výše uvedeného. 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o žádost o dotaci části nákladů na výstavbu chodníku v ul. Mukařovská 

 

Ad24) Projednání a schválení RO č.2/2022 

Usnesení č. 25/22 – Zastupitelstvo souhlasí rozpočtovým opatřením dle předložených změn. 

Pro: všichni 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 



Ad25) Projednání a schválení Kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 307/19 a 

307/20 v k.ú. Doubravčice na základě Záměru prodeje (narovnání hranic pozemku). 

Usnesení č. 26/22 – Zastupitelstvo souhlasí s uzavření Kupní smlouvy a pověřuje starostu 

obce jejím podpisem.  

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o narovnání hranic pozemků dle skutečností 

 

Ad26) Projednání a schválení Kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 306/2 a 

306/4 v k.ú. Doubravčice s JH a PH do majetku obce (narovnání hranic pozemku). 

Usnesení č. 27/22 – Zastupitelstvo souhlasí s uzavření Kupní smlouvy a pověřuje starostu 

obce jejím podpisem.  

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o narovnání hranic pozemků dle skutečností 

 

Ad27) Schválení nákupu humanitárních potřeb pro Ukrajinu ve výši 14.800,- Kč. 

Usnesení č. 28/22 – Zastupitelstvo souhlasí s nákupem humanitárních potřeb pro Ukrajinu 

ve výši 14.800,- Kč.  

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o nákup humanitárních potřeb pro válkou zasaženou Ukrajinu 

 

 

Ověřil: František Chmelenský, Miroslav Hájek 

 

 

 

 

Jaroslav Prkno 

starosta 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 14.3.2022                                                   Sejmuto dne:  

 


