Obec Doubravice
Z á p i s č. 03/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice, které se konalo dne 14. května 2018 v zasedací
místnosti OÚ v Doubravici
upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osob.údajů dle zák. o
ochraně os.údajů, neupravená verze je k nahlédnutí na OÚ
Začátek: 1700 hod.
Přítomno bylo 7 zastupitelů z 9, 2 zastupitelky byly omluveny.
Ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Libor Sedláček a p. Pavel Derda.
Zapsáno: 17. 5. 2018
Program byl bez připomínek schválen v konečné podobě vč. bodů č. 8, 9 a 10:
1) Žádost Rescue z. s.
2) Prodej p. p. č. 640 v obci a k. ú. Doubravice
3) Žádost o bezúplatný převod části p. p. č. 40/1 v obci Doubravice-Zálesí, k. ú. Zálesí u
Dvora Králové
4) Vyhodnocení výběrového řízení na akci „Stavební úpravy v objektu sociálního a
zdravotního centra Ježkův dům čp. 54 Doubravice“
5) Pasport místních komunikací
6) Žádost Správy silnic Královéhradeckého kraje o projednání investičního záměru
7) Návrh geometrického plánu pro vypořádání pozemků
8) Žádost o podporu Linky bezpečí
9) Návrh darovacích smluv na jezdecké závody O cenu obce Doubravice
10) Stanovení počtu členů zastupitelstva pro příští volební období
11) Diskuze, různé, závěr
1) Žádost Rescue z. s.
Rescue z. s. si podal žádost o finanční podporu ve výši 3 500,- Kč. ZO posoudilo žádost dle
stanovených pravidel při rozdělování dobrovolných finančních příspěvků obce.
Usnesení č. 01/03/18: ZO schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku Rescue Stopaři z. s.
ve výši 3 500,-Kč na základě stanovených pravidel při rozdělování dobrovolných finančních
příspěvků obce a pověřuje starostu podpisem ,,Veřejnoprávní smlouvy“.
6 pro, proti 0, zdržel se 1
2) Prodej p. p. č. 640 v obci a k. ú. Doubravice
Záměr na prodej pozemku p. č. 640 o výměře 110 m2 v obci Doubravice, k. ú. Doubravice u
Dvora Králové, byl zveřejněn po zákonnou dobu. Zůstal jediný zájemce. Navržená prodejní
cena činí 40 Kč/m2. Náklady za sepsání smlouvy a návrh na vklad půjdou k tíži žadatele.
Usnesení č. 02/03/18: ZO schvaluje prodej p. p. č. 640 o výměře 110 m2 v obci Doubravice, k.
ú. Doubravice u Dvora Králové n. L. Prodejní cena činí 40 Kč/m2, tedy celkem 4 400,-Kč.
Náklady za sepsání smlouvy a návrh na vklad půjdou k tíži kupujícího. ZO pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
7 pro, proti 0, zdržel se 0
3) Žádost o bezúplatný převod části p. p. č. 40/1 v obci Doubravice-Zálesí, k. ú. Zálesí u
Dvora Králové
Při rekonstrukci silnice III/30011 přes Zálesí, jejíž příprava právě probíhá, budou vybudovány
nové nástupní ostrůvky pro autobusy. Jeden z nich se bude nacházet na obecním pozemku p.
č. 40/1. Údržba silnic KHK poslala žádost o podpis souhlasu vlastníka se jmenovanou stavbou
na tomto pozemku a zároveň návrh Smlouvy o smlouvě budoucí darovací, kdy obec po
dokončení stavby bezúplatně převede stavbou zabranou část p. č. 40/1 Královéhradeckému

-2kraji. Záměr s nabídkou bezúplatného převodu části p. č. 40/1 o výměře cca 14 m2 byl řádně
zveřejněn.
Usnesení č. 03a/03/18: ZO schvaluje Souhlas vlastníka s právem provést stavbu č. 36525e
„III/30011 Dvůr Králové - Zálesí - Doubravice“ a pověřuje starostu podpisem Souhlasu
vlastníka.
7 pro, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 03b/03/18: ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí darovací, č. stavby 36547
se Správou silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkovou organizací Královéhradeckého
kraje a pověřuje starostu jejím podpisem.
7 pro, proti 0, zdržel se 0
4) Vyhodnocení výběrového řízení na akci „Stavební úpravy v objektu sociálního a
zdravotního centra Ježkův dům čp. 54 Doubravice“
Zprávu z výběrového řízení na stavební úpravy v Ježkově domě přednesl Ing. Hlavatý. Byly
osloveny 3 firmy, došla pouze 1 nabídka a to od firmy Stavhaus, Dvůr Králové n. L. Nabídka
splnila všechny stanovené podmínky, přesto se na základě jedné nabídky těžko posuzuje cena
akce. Navrženo zrušit toto výběrové řízení a vypsat nové VŘ.
Usnesení č. 04a/03/18: ZO zrušuje stávající výběrové řízení na akci „Stavební úpravy
v objektu sociálního a zdravotního centra Ježkův dům čp. 54 Doubravice“.
7 pro, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 04b/03/18: ZO pověřuje starostu vypsání nového VŘ na akci „Stavební úpravy
v objektu sociálního a zdravotního centra Ježkův dům čp. 54 Doubravice“.
7 pro, proti 0, zdržel se 0
5) Pasport místních komunikací
Byl zpracován pasport místních komunikací, který rozděluje všechny komunikace v obci.
Rozhodnutí o zařazení musí být zveřejněno veřejnou vyhláškou. Pasport MK slouží mj. jako
povinná příloha k žádosti o dotace na opravy MK.
Usnesení č. 05/03/18: ZO schvaluje pasport místních komunikací a vydání veřejné vyhlášky.
7 pro, proti 0, zdržel se 0
6) Žádost Správy silnic Královéhradeckého kraje o projednání investičního záměru
SS KHK si podala žádost o projednání investičního záměru „Rekonstrukce mostu ev. č. 325008 v obci Doubravice a navazujících úseků komunikace II/325“. Jedná se o most ve středu
obce, u kterého jsou vybudovány nové lávky pro pěší za pomoci dotace ze SFDI. Obec musí
podat na SFDI žádost o souhlas se stavebním zásahem do hotové stavby chodníků a lávek.
Usnesení č. 06/03/18: ZO schvaluje žádost Správy silnic Královéhradeckého kraje o
projednání investičního záměru „Rekonstrukce mostu ev. č. 325-008 v obci Doubravice a
navazujících úseků komunikace II/325“ a pověřuje starostu podáním žádosti k uvedenému
záměru poskytovateli dotace- SFDI. Současně si ZO stanovuje, že zásah do stavby provede
firma Chládek a Tintěra, Pardubice, která realizovala původní stavbu a drží na ni záruku.
7 pro, proti 0, zdržel se 0
7) Návrh geometrického plánu pro vypořádání pozemků
Jedná se o pozemky dotčené rekonstrukcí Prostřední cesty. MMR má v dotačních
podmínkách, že obec musí mít všechny pozemky pod komunikací ve svém vlastnictví ještě
před zahájením stavby. Část pozemků bude řešeno souhlasným prohlášením - pozemky, kdy
hranice je stanovena např. plotem. Další pozemky se budou řešit odkupem. Současný stav je
zaměřen a vypracován návrh GP č. 353-123/2018.
Usnesení č. 07/03/18: ZO schvaluje přiložený geometrický plán č. 353-123/2018 a způsob
vypořádání s dotčenými majiteli.
6 pro, proti 0, zdržel se 1
8) Žádost o podporu Linky bezpečí
Linka bezpečí z. s. si podala žádost o finanční podporu ve výši 3 000,- Kč. Proběhla diskuze.

-3Usnesení č. 08/03/18: ZO schvaluje finanční dar Lince bezpečí z. s. ve výši 1 500,-Kč a
pověřuje starostu vypracováním a podpisem darovací smlouvy. 6 pro, proti 0, zdržel se 1
9) Návrh darovacích smluv na jezdecké závody O cenu obce Doubravice
Předložen návrh darovací smlouvy na finanční dar do Soutěže č. 3 - parkur stupně Z - O cenu
obce Doubravice konané 2. 6. 2018 a 4. 8. 2018. Ceny budou odstupňované od 1. - 5. místa
částkami 1 500 Kč, 1 300 Kč, 1 000 Kč, 700 Kč a 500 Kč.
Usnesení č. 09/03/18: ZO schvaluje Darovací smlouvy na finanční dary ve výši 1 500 Kč,
1 300 Kč, 1 000 Kč, 700 Kč, 500 Kč do jezdecké soutěže O cenu obce Doubravice Soutěž č. 3
- parkur stupně Z konané v červnu a srpnu 2018. ZO pověřuje starostu podpisem těchto
smluv.
6 pro, proti 0, zdržel se 1
10) Stanovení počtu členů zastupitelstva pro příští volební období
Navrženo zachovat stávající počet 9 členů ZO na další volební období 2018-2022.
Usnesení č. 10/03/18: ZO schvaluje na volební období 2018 - 2022 devítičlenné zastupitelstvo
obce.
7 pro, proti 0, zdržel se 0
11) Diskuze, různé, závěr
- p. Paula informoval o tom, že MŽP vyhlásilo dotace na posílení vodních zdrojů, u nás by
připadal v úvahu vodojem Na Žlábku, případně nový vodní zdroj na jiném místě než stávající.
- starosta informoval zastupitele, že byly podepsány SOD s dodavateli akcí Změna ÚP č. 1 a
Oprava účelové komunikace K hájence na Zálesí
Vzhledem k tomu, že již nebylo dalších dotazů ani připomínek, starosta všem přítomným
poděkoval za účast a zasedání v 1815 h ukončil.
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