
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Doubravčice 

dne 8. 11. 2018 od 16:30 hod.  
 

 

Přítomní:  Jaroslav Prkno, Mgr. Kristýna Holubová, Martin Kubica, Miroslav Hájek, 

František Chmelenský, Dana Bělohoubková 

 

Nepřítomní:   Martin Hladík DiS 

 

Zapisuje:  J. Prkno 

 

Oveřovatelé:  Miroslav Hájek, Mgr. Kristýna Holubová 

 

PROGRAM: 

1) Schválení Opatření obecné povahy č.1/2018, kterou se vydává Změna č. 6 Územního 

plánu obce Doubravčice.   

2) Projednání a schválení žádosti paní M.P. ve věci prodloužení nájemní smlouvy na 

nebytové prostory na adrese Obecní 94 pro Dětské centrum Ledňáček 

3) Seznámení zastupitelstva s Rozpočtovým opatřením č. 10/2018 

4) Seznámení zastupitelstva s nabídkami Záměru prodeje části nemovitostí parc.č. 191/5, 

340/1 a 1003/27 v k.ú. Doubravčice (ulice Nad Strání). 

5) Seznámení zastupitelstva s nabídkami Záměru pronájmu nemovitosti bytové jednotky 

č. 106/6 na adrese V Bytovkách 106 v k.ú. Doubravčice. 

6) Seznámení zastupitelstva s nabídkami Záměru pronájmu nebytových prostor - 

sportovní areál (kabiny, fotbalové hřiště) na adrese Sportovní 111 v k.ú. Doubravčice. 

7) Seznámení zastupitelstva s nabídkami Záměru prodeje nemovitostí parc.č. 342/122 v 

k.ú. Doubravčice (ulice U Lázného potoka). 

8) Projednání a schválení žádosti MŠ Doubravka o navýšení rozpočtu na rok 2018  

9) Seznámení zastupitelstva s doručenými nabídkami na výzvu k uzavření pracovní 

smlouvy na pracovní místo samostatného referenta obecního úřadu Doubravčice. 

10) Projednání a schválení RO č.11/2018 

11) Projednání a schválení RO č.12/2018 

12) Projednání a schválení žádosti na bezúplatný převod pozemků parc.č. 79/7, 79/9, 

79/10 a 981/11 od Státního pozemkového úřadu. 

13) Projednání a schválení podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6023347/SOBS VB/1 

14) Projednání a schválení vyhlášení peněžité odměny za zprávy vedoucí k nalezení 

Obecní kroniky  

 

Starosta Jaroslav Prkno přednesl program zasedání zastupitelstva. 

 

Usnesení č. 115/18 – Zastupitelstvo schvaluje navržený program schůze a jako ověřovatele p. 

Miroslava Hájka a Mgr. Kristýnu Holubovou. 

 

Všichni pro. 

 

 

Ad1) Schválení Opatření obecné povahy č.1/2018, kterou se vydává Změna č. 6 

územního plánu obce Doubravčice.   

Usnesení č. 116/18 – Zastupitelstvo souhlasí s vydáním Opatření obecné povahy č.1/2018, 

kterou vydává Změnu č.6 Územního plánu obce Doubravčice. 

 

Pro: Všichni 

___________________________________________________________________________ 



 

Ad2) Projednání a schválení žádosti paní M.P. ve věci prodloužení nájemní smlouvy na 

nebytové prostory na adrese Obecní 94 pro Dětské centrum Ledňáček 

Usnesení č. 117/18 – Zastupitelstvo neschvaluje žádost paní M.P., kterou žádá o prodloužení 

Nájemní smlouvy na nebytové prostory na adrese 94. Zastupitelstvo nesouhlasí 

s prodloužením Nájemní smlouvy s paní M.P. na adrese Obecní 94 

 

Pro: Jaroslav Prkno, Dana Bělohoubková, Martin Kubica, Miroslav Hájek 

Proti: Mgr. Kristýna Holubová, František Chmelenský 

 

 

Ad3) Seznámení zastupitelstva s Rozpočtovým opatřením č. 10/2018 

Usnesení č. 118/18 - Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2018. 
 

Pro: všichni 

 

 

Ad4) Seznámení zastupitelstva s nabídkami Záměru prodeje části nemovitostí parc.č. 

191/5, 340/1 a 1003/27 v k.ú. Doubravčice (ulice Nad Strání). 

Usnesení č. 119/18 – Zastupitelstvo bylo seznámeno s předloženou nabídkou a schvaluje 

podpis kupní smlouvy na části uvedených pozemků a zároveň pověřuje starostu jejím 

podpisem. 

 

Pro: všichni 

 

 

Ad5) Seznámení zastupitelstva s nabídkami Záměru pronájmu nemovitosti bytové 

jednotky č. 106/6 na adrese V Bytovkách 106 v k.ú. Doubravčice. 

Usnesení č. 120/18 – Zastupitelstvo bylo seznámeno s předloženou nabídkou a schvaluje 

podpis Nájemní smlouvy za předložených podmínek a zároveň pověřuje starostu jejím 

podpisem. 

 

Pro: všichni 

___________________________________________________________________________ 

Ad6) Seznámení zastupitelstva s nabídkami Záměru pronájmu nebytových prostor - 

sportovní areál (kabiny, fotbalové hřiště) na adrese Sportovní 111 v k.ú. Doubravčice  

a) Usnesení č. 121/18 – Zastupitelstvo bylo seznámeno s nabídkou č.1 a schvaluje podpis 

Nájemní smlouvy na část nebytových prostor (kabiny, hřiště) za předložených 

podmínek s TJ Sokol Doubravčice, z.s. a zároveň pověřuje starostu jejím podpisem. 

 

            Pro: všichni 

 

b) Usnesení č. 122/18 – Zastupitelstvo bylo seznámeno s nabídkou č.2 a schvaluje podpis 

Nájemní smlouvy na část nebytových prostor (suterén) za předložených podmínek 

s panem V. J. a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 

            Pro: všichni 

___________________________________________________________________________ 

 



Ad7) Seznámení zastupitelstva s nabídkami Záměru prodeje nemovitostí parc.č. 342/122 

v k.ú. Doubravčice (ulice U Lázného potoka). 

Usnesení č. 123/18 – Zastupitelstvo bylo seznámeno s předloženou nabídkou a schvaluje 

podpis kupní smlouvy. Zároveň pověřuje starostu jejím podpisem. 

 

Pro: všichni 
___________________________________________________________________________ 

Ad8) Projednání a schválení žádosti MŠ Doubravka o navýšení rozpočtu na rok 2018.  

Usnesení č. 124/18 - Zastupitelstvo schvaluje navýšení příspěvku na provozní náklady MŠ 

Doubravka na rok 2018 na základě žádosti předložené ředitelkou MŠ ve výši 133.585,-Kč. 

Pro: všichni 

___________________________________________________________________________ 

 

Ad9) Seznámení zastupitelstva s doručenými nabídkami na výzvu k uzavření pracovní 

smlouvy na pracovní místo samostatného referenta obecního úřadu Doubravčice. 

Zastupitelstvo bere na vědomí přijetí dvou nabídek zájemců na vyhlášenou pozici. Konkrétní 

přijetí uchazeče bude na rozhodnutí Výběrové komise. 

Ad10) Projednání a schválení RO č. 11/2018. 

Usnesení č. 125/18 – Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2018. 

 

Pro: všichni 

 

Ad11) Projednání a schválení RO č. 12/2018. 

Usnesení č. 126/18 – Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2018. 

 

Pro: všichni 

___________________________________________________________________________ 

Ad12) Projednání a schválení žádosti na bezúplatný převod pozemků parc.č. 79/7, 79/9, 

79/10 a 981/11 od Státního pozemkového úřadu. 

Usnesení č. 127/18 – Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti na bezúplatný převod pozemků 

parc.č. 79/7, 79/9, 79/10 a 981/11 vše v k.ú. Doubravčice na Státní pozemkový úřad. 

 

Pro: všichni 

___________________________________________________________________________ 

Ad13) Projednání a schválení podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6023347/SOBS VB/1. 

Usnesení č. 128/18 – Zastupitelstvo souhlasí s podpisem smlouvy dle výše uvedeného. 

 

Pro: všichni 

___________________________________________________________________________ 



Ad14) Projednání a schválení vyhlášení peněžité odměny za zprávy vedoucí k nalezení 

Obecní kroniky  

Usnesení č. 129/18 – Zastupitelstvo schvaluje přiznání odměny ve výši 30.000,- Kč tomu, 

kdo nalezne, nebo podá informaci vedoucí k nalezení původní Obecní kroniky.  

 

Pro: všichni 

 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- veškeré informace, které napomůžou, nebo budou vodítkem k nalezení kroniky, zůstanou 

veřejnosti přísně utajeny. Veškeré informace lze sdělit pouze starostovi obce a jakoukoliv 

formou!!! 

  

 

Diskuze: 

 

 

Ověřil:  Miroslav Hájek, Mgr. Kristýny Holubová 

 

Jaroslav Prkno 

starosta 

 

 

 

Vyvěšeno dne:  12.11. 2018                                                    Sejmuto dne:  

 


