Obec Doubravice
Z á p i s č. 04/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice, které se konalo dne 21. září 2020 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 8 zastupitelů z 9, 1 byl omluven a 2 občanky.
Ověřovateli zápisu byli určeni Mgr. Lucie Baliharová a p. Vít Paula.
Zapsáno: 24. 9. 2020
Program byl bez připomínek schválen v konečné podobě vč. bodu 10:
1) Prodej p. p. č. 543/2 v obci Doubravice -Velehrádek
2) Smlouva o smlouvě budoucí darovací a Smlouva o právu provést stavbu
3) Žádost o příspěvek při narození dítěte
4) Žádost o finanční příspěvek Domácí hospic Duha o. p. s.
5) Žádost o finanční příspěvek Diakonie ČCE
6) Žádost o dotaci na pořízení septiku s dočišťovacím filtrem
7) ČS Žlábek využití zdroje vody a dostavba akumulace
8) Chodníky podél II/325 Doubravice směr Bílá Třemešná
9) Sportovní areál Doubravice
10) Přijetí dotace na volby Senát+Kraj
11) Rozpočtová opatření
12) Diskuze, různé, závěr
1) Prodej p. p. č. 543/2 v obci Doubravice -Velehrádek
Záměr o prodeji byl zveřejněn po zákonnou dobu. Zůstal jediný zájemce. Zájemce je tímto
povinen na sebe převzít i závazek obce Doubravice, vyplývající ze Smlouvy o smlouvě
budoucí darovací se Správou silnic KHK.
Usnesení č. 01/04/20: ZO schvaluje prodej p. p. č. 543/2, ostatní plocha o výměře 1 226 m2,
v obci Doubravice – Velehrádek a k. ú. Doubravice u Dvora Králové, včetně převodu závazku
vyplývajícího ze Smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi obcí Doubravice a Správou
silnic KHK. Prodejní cena činí 40 Kč/m2, tedy celkem 49 040,-Kč. Náklady za sepsání
smlouvy a návrh na vklad půjdou k tíži žadatele. ZO pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy a Smlouvy o postoupení smlouvy.
8 pro, proti 0, zdržel se 0
2) Smlouva o smlouvě budoucí darovací a Smlouva o právu provést stavbu
Smlouva o smlouvě budoucí darovací č. stavby 365251, se Správou silnic Královéhradeckého
kraje, se týká částí poz. p. 561/2, 557, 435/2, 435/4 a 435/5. Tyto části pozemků budou
dotčené rekonstrukcí silnice II/325 a Správě silnic budou převedeny bezúplatně. Zároveň
s touto smlouvou bude podepsána i Smlouva o právu provést stavbu na těchto pozemcích.
Usnesení č. 02a/04/20: ZO schvaluje znění Smlouvy o smlouvě budoucí darovací č. stavby
365251 se Správou silnic Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu jejím podpisem.
8 pro, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 02b/04/20: ZO schvaluje znění Smlouvy o právu provést stavbu s
Královéhradeckým krajem, zastoupeným Údržbou silnic Královéhradeckého kraje a pověřuje
starostu jejím podpisem.
8 pro, proti 0, zdržel se 0

3) Žádost o příspěvek při narození dítěte
Žadatelé si podali žádost o příspěvek při narození dítěte.
Usnesení č. 03/04/20: ZO schvaluje vyplacení finančního daru při narození dítěte v částce
7 000 Kč.
8 pro, proti 0, zdržel se 0
4) Žádost o finanční příspěvek Domácí hospic Duha o. p. s.
Domácí hospic Duha o. p. s. si podal žádost o finanční dar na provoz. Proběhla diskuze.
Usnesení č. 04/04/20: ZO schvaluje finanční dar Domácímu hospici Duha o. p. s. ve výši
5 000,-Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
8 pro, proti 0, zdržel se 0
5) Žádost o finanční příspěvek Diakonie ČCE
Diakonie ČCE si podala žádost o finanční dar na krytí provozních nákladů sociálních služeb
poskytovaných v r. 2020 našim občanům.
Usnesení č. 05/04/20: ZO schvaluje finanční dar ve výši 10 000,-Kč Diakonii ČCE, středisko
Dvůr Králové n/L a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 8 pro, proti 0, zdržel se 0
6) Žádost o příspěvek na pořízení septiku s dočišťovacím filtrem
Žadatel si podal žádost o příspěvek na pořízení septiku s dočišťovacím filtrem. Všechny
doklady řádně doložil.
Usnesení č. 06/04/20: ZO schvaluje vyplacení finančního příspěvku na pořízení septiku
s dočišťovacím filtrem ve výši 30 000,- Kč na základě Veřejnoprávní smlouvy a pověřuje
starostu jejím podpisem.
8 pro, proti 0, zdržel se 0
7) ČS Žlábek využití zdroje vody a dostavba akumulace
Starosta přítomné informoval o současném stavu rozpracovanosti akce ČS Žlábek využití
zdroje a dostavba akumulace. Dotace z MZe nebyla přidělena z důvodu vyčerpání finančních
prostředků ještě před podáním naší žádosti o dotaci. Jiná možnost získání dotace je ze SFŽP
nebo od KÚKK.
8) Chodníky podél II/325 Doubravice směr Bílá Třemešná
Starosta informoval o současném stavu a projednání možnosti podat žádost o dotaci.
Rekonstrukce silnice by měla proběhnout v r. 2022 a s ní by měla současně proběhnout stavba
chodníků. Možnost podání dotace na chodníky ze SFDI programu Zvyšování bezpečnosti,
bezbariérové úpravy chodníků. Podání dotace ve spolupráci s firmou Prodin.
Usnesení č. 08/04/20: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci ze SFDI programu Zvyšování
bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků.
8 pro, proti 0, zdržel se 0
9) Sportovní areál Doubravice
Projektová dokumentace na sportoviště je připravena od r. 2015 a platnost územního
rozhodnutí bylo již 2x prodlužováno, platnost skončí v 12/2021 a již nám ho neprodlouží.
V příštím roce by byla možnost získat dotaci z MMR. Je potřeba sehnat projekční firmu a
nechat vypracovat nejdéle do konce roku prováděcí dokumentaci a rozpočet. Předložena
nabídka Příkazní smlouvy firmy Prodin a.s. Pardubice na zpracování a podání žádosti o dotaci
z MMR.
Usnesení č. 09/04/20: ZO schvaluje Příkazní smlouvu s firmou Prodin a.s. Pardubice a
pověřuje starostu jejím podpisem.
8 pro, proti 0, zdržel se 0
10) Přijetí dotace na volby Senát + Kraj
Starosta přítomné požádal o přijetí dotace na volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstva
Královéhradeckého kraje ve výši 47 000 Kč.

Usnesení č. 10/04/20: ZO schvaluje přijetí dotace na volby do Senátu Parlamentu ČR a
zastupitelstva Královéhradeckého kraje ve výši 47 000 Kč.
8 pro, proti 0, zdržel se 0
11) Rozpočtová opatření
Předloženo rozpočtové opatření č. 5/2020 nařízené starostou dne 30. 6. 2020, ve kterém se
navyšují příjmy o 1 500 000,-Kč a výdaje o 1 739 730,- Kč, dále RO č. 6/2020 nařízené
starostou dne 1. 7. 2020, ve kterém se navyšují výdaje o 28 300,- Kč, RO č. 7/2020 nařízené
starostou dne 12. 8. 2020, ve kterém se navyšují příjmy o 465 000,-Kč a výdaje o 206 000,Kč a RO č. 8/2020 nařízené starostou dne 21. 8. 2020, ve kterém se navyšují příjmy o
47 000,- Kč a výdaje o 47 000,- Kč.
ZO bere rozpočtová opatření č. 5/2020, 6/2020, 7/2020 a 8/2020 na vědomí.
12) Diskuze, různé, závěr
info o možnosti svícení veřejného osvětlení na Velehrádku celou noc
- vzhledem k vysokým finančním nárokům není možné
využití prostoru v čp. 106

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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