
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Doubravčice 

dne 5. 3. 2020 od 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu  
 

 

Přítomní: Jaroslav Prkno, Mgr. Kristýna Holubová, Martin Kubica, František Chmelenský, 

Martin Hladík, Dana Bělohoubková, Miroslav Hájek 

 

Nepřítomní: - 

 

Zapisuje:  Martin Hladík 

 

Oveřovatelé: Martin Kubica, František Chmelenský 

 

PROGRAM: 

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

Disribuce, a.s. na akci Doubravčice, Slepá, kNN, parc.č. 342/82 č. IV-12-

6023743/VB/1. 

2) Projednání a schválení Kupní smlouvy na koupi pozemků parc.č. 335/81 a 374/9 

v k.ú. Doubravčice od společnosti Arnošt, s.r.o. – (pozemek u k vodnímu zdroji a 

spojka mezi ulicemi Nebeská a Slepá). 

3) Projednání a schválení Kupní smlouvy na koupi pozemku parc.č. 482/2 v k.ú. 

Doubravčice od M.P. a M.H. (rozšíření části komunikace Masojedská a V Jabloni). 

4) Projednání a schválení Kupní smlouvy na koupi pozemku parc.č. 395/1 v k.ú. 

Doubravčice od společnosti Zahrady Čihadla, s.r.o. za 1.000,-Kč – (nově vybudované 

prodloužení komunikace Nebeská). 

5) Projednání a schválení Kupní smlouvy na koupi pozemků parc.č. 297/6 a 306/1 v k.ú. 

Doubravčice od společnosti LiftState, s.r.o. za 1.000,-Kč – (nově vybudovaná 

komunikace Pod Sokolem). 

6) Projednání a schválení Kupní smlouvy na koupi pozemku parc.č. 134/45 v k.ú. 

Doubravčice od společnosti Arnošt, s.r.o. za 1.000,-Kč  – (nově vybudovaná 

komunikace Pod Jízdárnou). 

7) Projednání a schválení Záměru prodeje části pozemků parc.č. 1002/3 a 1002/4 v k.ú 

Doubravčice. 

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

poskytnutí dotace pro projekt „Rekonstrukce Obecního úřadu“.   

9) Seznámení zastupitelstva s výsledky inventury za rok 2019. 

10) Projednání a schválení Investičního záměru na opravu Pomníku padlých z 1. Světové 

války. 

11) Seznámení zastupitelstva s RO č.14. 

12) Seznámení zastupitelstva s RO č.1 a RO č.2.  

13) Seznámení zastupitelstva s Inventurou Mateřské školy Doubravka, p.o. za rok 2019 a 

čerpání příspěvku na provoz za rok 2019. 

14) Seznámení zastupitelstva s Výroční zprávou za rok 2019.    

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

16) Projednání a schválení zařazení svého území do územní působnosti Region Pošembeří 

o.p.s. na programové období 2021-2027. 

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

dohodu o umístění stavby č. IV-12-6025614/VB/002 s ČEZ Distribuce, a.s. 



 

18) Projednání a schválení žádosti MŠ Doubravka, p.o. o převedení finančních prostředků 

ze zlepšeného hospodářského výsledku. 

19) Projednání a schválení žádosti MŠ Doubravky, p.o. o ponechání nedočerpané částky 

provozního příspěvku na účtu MŠ. 

20) Projednání a schválení bezúplatného převodu pozemků parc.č. 79/7, 79/9, 79/10 a 

981/11, vše v k.ú. Doubravčice do majetku obce Doubravčice od SPÚ. 

 

 

Starosta Jaroslav Prkno přednesl program zasedání zastupitelstva. 

 

Usnesení č. 1/20 – Zastupitelstvo schvaluje navržený program schůze a jako ověřovatele 

Martina Kubicu a Františka Chmelenského. 

Všichni pro. 

 

 

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

Disribuce, a.s. na akci Doubravčice, Slepá, kNN, parc.č. 342/82 č. IV-12-6023743/VB/1. 

 

Usnesení č. 2/20 – Zastupitelstvo souhlasí s podpisem smlouvy dle výše uvedeného. 

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 Kupní smlouvy na koupi pozemků parc.č. 335/81 a 374/9 

v k.ú. Doubravčice od společnosti Arnošt, s.r.o. – (pozemek u k vodnímu zdroji a spojka 

mezi ulicemi Nebeská a Slepá). 

 

Usnesení č. 3/20 – Zastupitelstvo souhlasí s podpisem smlouvy dle výše uvedeného. 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o nákup pozemků do majetku obce - pozemek u k vodnímu zdroji a spojka mezi 

ulicemi Nebeská a Slepá 

 

 

Ad3) Projednání a schválení Kupní smlouvy na koupi pozemku parc.č. 482/2 v k.ú. 

Doubravčice od M.P. a M.H. (rozšíření části komunikace Masojedská a V Jabloni). 

 

Usnesení č. 4/20 – Zastupitelstvo souhlasí s podpisem smlouvy dle výše uvedeného. 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o nákup pozemku do majetku obce - pozemek k rozšíření části komunikace 

Masojedská a V Jabloni 

 

 

 



Ad4) Projednání a schválení Kupní smlouvy na koupi pozemku parc.č. 395/1 v k.ú. 

Doubravčice od společnosti Zahrady Čihadla, s.r.o. za 1.000,-Kč – (nově vybudované 

prodloužení komunikace Nebeská). 

 

Usnesení č. 5/20 – Zastupitelstvo souhlasí s podpisem smlouvy dle výše uvedeného. 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o nákup pozemku do majetku obce - pozemek nově vybudované prodloužení 

komunikace Nebeská 

 

 

Ad5) Projednání a schválení Kupní smlouvy na koupi pozemků parc.č. 297/6 a 306/1 v k.ú. 

Doubravčice od společnosti LiftState, s.r.o. za 1.000,- Kč – (nově vybudovaná komunikace 

Pod Sokolem). 

 

Usnesení č. 6/20 – Zastupitelstvo souhlasí s podpisem smlouvy dle výše uvedeného. 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o nákup pozemku do majetku obce - pozemek nově vybudovaná komunikace Pod 

Sokolem 

 

 

Ad6) Projednání a schválení Kupní smlouvy na koupi pozemku parc.č. 134/45 v k.ú. 

Doubravčice od společnosti Arnošt, s.r.o. za 1.000,-Kč  – (nově vybudovaná komunikace 

Pod Jízdárnou). 

 

Usnesení č. 7/20 – Zastupitelstvo souhlasí s podpisem smlouvy dle výše uvedeného. 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o nákup pozemku do majetku obce - pozemek nově vybudovaná komunikace Pod 

Jízdárnou 

 

 

Ad7) Projednání a schválení Záměru prodeje části pozemků parc. č. 1002/3 a 1002/4 v k.ú 

Doubravčice. 

 

Usnesení č. 8/20 - Zastupitelstvo schvaluje předložený záměr. 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o záměr prodeje části pozemků k narovnání skutečného stavu a katastru ve vedení 

pozemních komunikací v okolí ulice Ke školce 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

o poskytnutí dotace pro projekt „Rekonstrukce Obecního úřadu“. 

 

Usnesení č. 9/20 – Zastupitelstvo obce Doubravčice schvaluje přijetí dotace ve výši 656 000 

Kč z rozpočtu Středočeského kraje a rovněž schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace na akci Rekonstrukce obecního úřadu. 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o přijetí dotace na provedenou rekonstrukci obecního úřadu 

 

 

Ad9) Seznámení zastupitelstva s výsledky inventury za rok 2019. 

Usnesení č. 10/20 – Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky Inventury za rok 2019. 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- vše v pořádku 

 

 

Ad10) Projednání a schválení Investičního záměru na opravu Pomníku padlých z 1. 

Světové války. 

 

Usnesení č. 11/20 – Zastupitelstvo schvaluje investiční záměr na opravu Pomníku padlých z 

1. světové války. 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o opravu pomníku na horní návsi (ul. Na Návsi) 

 

 

Ad11) Seznámení zastupitelstva s Rozpočtovým opatřením č. 14/2019. 

 

Usnesení č. 12/20 – Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí Rozpočtové opatření  

č. 14/2019. 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o pravidelnou cca každoměsíční aktualizaci rozpočtu obce, kdy je rozpočet 

upravován do souladu se skutečnými realizovanými příjmy a výdaji. 
 

 

Ad12) Seznámení zastupitelstva s Rozpočtovým opatřením č. 1/2020 a č. 2/2020. 

 

Usnesení č. 13/20 – Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí Rozpočtové opatření  

č. 1/2020 a č. 2/2020. 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o pravidelnou cca každoměsíční aktualizaci rozpočtu obce, kdy je rozpočet 

upravován do souladu se skutečnými realizovanými příjmy a výdaji. 
 

 



Ad13) Seznámení zastupitelstva s Inventurou Mateřské školy Doubravka, p.o. za rok 

2019 a čerpání příspěvku na provoz za rok 2019. 

Usnesení č. 14/20 – Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky Inventury Mateřské školy 

Doubravka, p.o. za rok 2019 a čerpání příspěvku na provoz za rok 2019. 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- vše v pořádku, došlo k úspoře čerpání části provozní příspěvku 

 

 

Ad14) Seznámení zastupitelstva s Výroční zprávou za rok 2019. 

Usnesení č. 15/20 - Zastupitelstvo schvaluje výroční zprávu obce Doubravčice za rok 2019. 

Pro: všichni 

 

 

Ad15) Schválení účetní závěrky Mateřské školy Doubravka, p.o. 

 

Usnesení č. 16/19 - Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Doubravka, p.o. 

Pro: všichni 

 

 

Ad16) Projednání a schválení zařazení svého území do územní působnosti Region 

Pošembeří o.p.s. na programové období 2021-2027. 

 

Usnesení č. 17/20 – Zastupitelstvo schvaluje zařazení území obce Doubravčice do územní 

působnosti Regionu Pošembeří o.p.s na programové období 2021-2027. 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- navazuje na dosavadní spolupráci obcí z regionu Pošembeří 

 

 

Ad17) Projednání a schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby č. IV-12-6025614/VB/002 s ČEZ Distribuce, a.s 

Usnesení č. 18/20 – Zastupitelstvo souhlasí s podpisem smlouvy dle výše uvedeného. 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o souhlas se zapsání věcného břemena na vybudování elektro přípojky vedené přes 

pozemky obce 

___________________________________________________________________________ 

 

Ad18) Projednání a schválení žádosti MŠ Doubravka, p.o. o převedení finančních 

prostředků ze zlepšeného hospodářského výsledku. 

 

Usnesení č. 19/20 – Zastupitelstvo souhlasí s převedení finančních prostředků ze zlepšeného 

hospodářského výsledku. 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se převedení do rezervního fondu a fondu odměn MŠ Doubravka 



 

Ad19) Projednání a schválení žádosti MŠ Doubravky, p.o. o ponechání nedočerpané částky 

provozního příspěvku na účtu MŠ. 

 

Usnesení č. 20/20 – Zastupitelstvo souhlasí s ponechání nedočerpané částky provozního 

příspěvku na účtu MŠ. 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- bude použito na dovybavení zahrady MŠ 

___________________________________________________________________________ 

 

Ad20) Projednání a schválení bezúplatného převodu pozemků parc.č. 79/7, 79/9, 79/10 a 

981/11, vše v k.ú. Doubravčice do majetku obce Doubravčice od SPÚ. 

Usnesení č. 21/20 – Zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem pozemků do vlastnictví 

obce 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o komunikace a chodník, které jsou vedeny přes pozemek SPÚ (Státní pozemkový 

úřad) 

 

 

Diskuze: 

a) starosta Jaroslav Prkno informoval o nových sběrných místech tříděného odpadu a 

rozšíření sběrných nádob, 

b) zastupitel František Chmelenský navrhl pověřit starostu (úřad) zjistit možnosti 

odkoupit zpět do majetku obce dříve obcí prodaný les. Starosta prověří. 

c) místostarostka Mgr. Kristýna Holubová informovala, že obecní zpravodaj obce 

Doubravčice zvítězil v okresním kole celorepublikové soutěže o nejlepší radniční list v 

obcích do 2000 obyvatel. 

d) občan p. Kovařík se dotázal na: 

- vodní vrty: starosta odpověděl - měly by být v plném provozu do konce listopadu 

2020. Samotná stavba by měla skončit cca v červnu 2020, pak začne zkušební provoz. 

- nové dětské hřiště: starosta reagoval - dostavbu dosud znemožnilo počasí. 

Technologicky nebylo možné dodělat. Pokládka tartanu bude možná až cca v květnu. 

Ostatní terénní úpravy a dosetí trávy budou realizovány ihned, jak počasí dovolí. 

- změna času zasedání zastupitelstva - starosta informoval, že tento návrh bude 

zastupitelstvo teprve diskutovat 

 

Ověřil: Martin Kubica, František Chmelenský 

 

Jaroslav Prkno 

starosta 

 

Vyvěšeno dne:  9.3.2020                                                    Sejmuto dne:  

 


