Obec Doubravice
Z á p i s č. 04/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice, které se konalo dne 25. června 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 5 zastupitelů z 9, 4 byli omluveni.
Ověřovateli zápisu byli určeni Mgr. Lucie Baliharová a pan Vít Paula.
Zapsáno: 26. 6. 2018
Program byl bez připomínek schválen v konečné podobě vč. bodů č. 10-12:
1) Výsledky přezkumu hospodaření obce za r. 2017
2) Závěrečný účet obce za r. 2017
3) Schválení účetní závěrky za r. 2017
4) Žádost Farní Charity Dvůr Králové n. L.
5) Žádost o příspěvek při narození dítěte
6) Dodatek k Dohodě č. ŠKS/DOHO-2017/0732-D1
7) Smlouva o poskytnutí dotace z KHK a přijetí dotace z KHK
8) Prodej části p. p. č. 496 v Doubravici
9) Návrh rozpočtového opatření č. 1/2018
10) Prodej p. p. č. 255/4 a koupě p. p. č. 1/3 na Zálesí
11) Informace k možnosti podání žádosti o dotaci z MMR
12) Žádost Hospice Anežky České
13) Diskuze, různé, závěr
1) Výsledky přezkumu hospodaření obce za r. 2017
Účetní seznámila ZO s výsledkem kontroly hospodaření obce za r. 2017, která se konala
10. 10. 2017 a 8. 3. 2018. Vzhledem k tomu, že kontrola hospodaření je bez výhrad, není
potřeba přijímat opatření k nápravě. Viz příloha.
Usnesení č. 01/04/18: ZO schvaluje výsledek kontroly hospodaření obce za r. 2017 bez
výhrad.
5 pro, proti 0, zdržel se 0
2) Závěrečný účet obce za r. 2017
Účetní přednesla návrh ZÚ obce za r. 2017 a podala k němu podrobný komentář. Příjmy za
r. 2017 činily 9 061 066,52 Kč, výdaje činily 7 721 549,42 Kč. Vyrovnanosti bylo docíleno
přebytkem na běžném účtu k 31. 12. 2017. Viz příloha.
Usnesení č.02/04/18: ZO schvaluje ZÚ obce za r. 2017 s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením „bez výhrad“.
5 pro, proti 0, zdržel se 0
3) Schválení účetní závěrky za r. 2017
Účetní přítomné zastupitele seznámila s účetní závěrkou za r. 2017, která obsahuje veškeré
finanční výkazy k 31. 12. 2017, zprávu z přezkumu hospodaření, finanční vypořádání za
r. 2017 a zprávu z inventarizace. Protokol o schválení úč. závěrky je přílohou zápisu.
Usnesení č.03a/04/18: ZO schvaluje účetní závěrku za r. 2017. 5 pro, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.03b/04/18: ZO rozhodlo, že hospodářský výsledek za r. 2017 bude převeden na
účet 432 – výsledek hospodaření minulých účetních období.
5 pro, proti 0, zdržel se 0

-24) Žádost Farní Charity Dvůr Králové n. L.
Farní Charita Dvůr Králové n. L. si podala žádost o poskytnutí finančního příspěvku na
činnost.
Usnesení č. 04/04/18: ZO schvaluje finanční dar Farní Charitě Dvůr Králové n. L. ve výši
3 000,-Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
5 pro, proti 0, zdržel se 0
5) Žádost o příspěvek při narození dítěte
Žadatelé si podali žádost o příspěvek při narození dítěte. ZO posoudilo žádost dle
stanovených pravidel při rozdělování dobrovolných finančních příspěvků obce.
Usnesení č. 05/04/18: ZO schvaluje vyplacení finančního daru při narození dítěte v částce
7 000 Kč.
5 pro, proti 0, zdržel se 0
6) Dodatek k dohodě č. ŠKS/DOHO-2017/0732-D1
Předložen Dodatek č. 1 k dohodě č. ŠKS/DOHO-2017/0732-D1, o vytvoření společného
školského obvodu spádové základní školy. Předmětem dodatku je prodloužení platnosti
Smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové ZŠ na další rok.
Usnesení č. 06/04/18: ZO schvaluje Dodatek č. 1 k dohodě č. ŠKS/DOHO-2017/0732-D1, o
vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy a pověřuje starostu podpisem
Dodatku č. 1.
5 pro, proti 0, zdržel se 0
7) Smlouva o poskytnutí dotace z KHK a přijetí dotace z KHK
Předložena Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č.
18POVU1-0016. Předmětem je dotace na restaurování nemovité kulturní památky „Krucifix
na podstavě“ na Zálesí. Poskytnutá dotace činí 50 400,-Kč.
Usnesení č. 07a/04/18: ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje č. 18POVU1-0016 a pověřuje starostu jejím podpisem.
5 pro, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 07b/04/18: ZO schvaluje přijetí dotace na restaurování nemovité kulturní památky
„Krucifix na podstavě“ na Zálesí ve výši 50 400,-Kč.
5 pro, proti 0, zdržel se 0
8) Prodej části p. p. č. 496 v Doubravici
Záměr na prodej části pozemku p. č. 496 oddělené GP č. 353-123/2018 o výměře 102m2
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 obce.
Usnesení č. 08/04/18: ZO schvaluje prodej části p. p. č. 496, ostatní plocha o výměře 102 m2
v obci Doubravice, k. ú. Doubravice u Dvora Králové n. L Prodejní cena činí 40 Kč/m2, tedy
celkem 4 080,-Kč. Náklady za sepsání smlouvy, zhotovení GP a návrh na vklad půjdou k tíži
obce Doubravice. ZO pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 5 pro, proti 0, zdržel se 0
9) Návrh rozpočtového opatření č. 1/2018
Předložen návrh rozpočtového opatření č. 1/2018, doplněný v příjmech o částku 50 400,-Kč
dotace z KHK. Celkem se příjmy navyšují o 218 400 Kč a výdaje se navyšují o 1 550 Kč.
Usnesení č. 09/04/18: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018 s navýšením příjmů o
218 400,-Kč a navýšením výdajů o 1 550,-Kč.
5 pro, proti 0, zdržel se 0

-310) Prodej p. p. č. 255/4 a koupě p. p. č. 1/3 na Zálesí
Záměr na prodej pozemku p. č. 255/4 o výměře 7m2 v obci Doubravice, k. ú. Zálesí u Dvora
Králové, byl zveřejněn po zákonnou dobu. Zůstal jediný zájemce. Navržená prodejní cena činí
40 Kč/m2. Zároveň starosta informoval o dohodnuté ceně za p. p. č. 1/3 v obci Zálesí, a to 40
Kč/m2. Na tomto pozemku bude také současně sejmuto věcné břemeno užívání. Tyto
transakce bude možné řešit jednou smlouvou. Náklady za sepsání smlouvy a návrh na vklad
půjdou k tíži obce Doubravice.
Usnesení č. 10a/04/18: ZO schvaluje prodej p. p. č. 255/4, ostatní plocha, o výměře 7 m2
v obci Doubravice, k. ú. Zálesí u Dvora Králové. Prodejní cena činí 40 Kč/m2, tedy celkem
280,-Kč. Náklady za sepsání smlouvy a návrh na vklad půjdou k tíži obce Doubravice. ZO
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
5 pro, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 10b/04/18: ZO schvaluje koupi p. p. č. 1/3, orná půda, o výměře 22 m2 v obci
Doubravice, k. ú. Zálesí u Dvora Králové. Kupní cena činí 40 Kč/m2, tedy celkem 880,-Kč.
Náklady za sepsání smlouvy a návrh na vklad půjdou k tíži obce Doubravice. ZO pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
5 pro, proti 0, zdržel se 0
11) Informace k možnosti podání žádosti o dotaci z MMR
Starosta informoval přítomné o možnosti dotace z MMR na výstavbu malobytů v Ježkově
domě. U této dotace jsou stanoveny poměrně přísné podmínky pro obsazení těchto bytů.
Proběhla diskuze.
12) Žádost Hospice Anežky České
Hospic Anežky České si podal žádost o finanční příspěvek na provoz. Navrženo žádost
zamítnout, protože každoročně přispíváme Domovu sv. Josefa v Žirči.
Usnesení č. 12/04/18: ZO rozhodlo neposkytnout fin. příspěvek Hospici Anežky České.
5 pro, proti 0, zdržel se 0
13) Diskuze, různé, závěr
Proběhla krátká diskuze.
Vzhledem k tomu, že již nebylo dalších dotazů ani připomínek, starosta všem přítomným
poděkoval za účast a zasedání v 1745 h ukončil.

......................................
ověřovatel

.........................................
ověřovatel

.........................................
starosta

