Obec Doubravice
Z á p i s č. 05/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice, které se konalo dne 17. září 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 byli omluveni.
Ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Dagmar Ručšáková a Ing. Karel Hrdina.
Zapsáno: 19. 9. 2018
Program byl bez připomínek schválen v konečné podobě vč. bodů č. 8 - 10:
1) Plán rozvoje sportu
2) Vyhodnocení výběrového řízení na stavební úpravy Ježkova domu
3) Žádost o odkoupení části p. p. č. 65/10 v Doubravici
4) Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí darovací a souhlas vlastníka se stavbou č. 36525ca
5) Příspěvek při narození dítěte
6) Posílení zdrojů pitné vody
7) Návrh rozpočtového opatření č. 2/2018
8) Rezignace velitele jednotky hasičů JPO
9) Projekce chodníků v horní části obce
10) Informace o investičních záměrech na příští rok
11) Různé, diskuze, závěr
1) Plán rozvoje sportu
Jedná se o nařízení MŠMT. Předložen návrh. Proběhla diskuze
Usnesení č. 01/05/18: ZO schvaluje Plán rozvoje sportu v obci Doubravice.
7 pro, proti 0, zdržel se 0
2) Vyhodnocení výběrového řízení na stavební úpravy Ježkova domu
Byly osloveny celkem 3 firmy. Došly 3 nabídky. Výběrová komise se sešla 13. 9. 2018.
Jediným hodnotícím kritériem byla cena. Obálky se otevíraly v pořadí, v jakém byly doručeny
na OÚ. Z hodnocení byl vyhotoven zápis. Žádná z nabídek nebyla z hodnocení vyřazena,
všechny splnily požadovaná kritéria. Výběrová komise doporučila firmu Stavhaus s.r.o., Nám.
Odboje 1843, 544 01 Dvůr Králové n. L.
Usnesení č. 02/05/18: ZO rozhodlo dle návrhu výběrové komise vybrat jako vítěze na akci
„Stavební úpravy v objektu sociálního a zdravotního centra Ježkův dům čp. 54 Doubravice“
firmu Stavhaus s.r.o., Nám. Odboje 1843, 544 01 Dvůr Králové n. L., která nabídla nejnižší
cenu a pověřilo starostu k dojednání a podpisu SOD.
7 pro, proti 0, zdržel se 0
3) Žádost o odkoupení části p. p. č. 65/10 v Doubravici
Žadatel si podal žádost o odkoupení části p. p. č. 65/10 o výměře cca 243 m2 v k. ú. a obci
Doubravice u Dvora Králové. Žadatel má tuto část pozemku dlouhodobě zaplocenu, užívá ji a
řádně se o ni stará. Byl předložen návrh GP č. 358-265/2018. Po zákonnou dobu byl
zveřejněn záměr o prodeji části p. p. č. 65/10 za cenu 40 Kč/m2, náklady za sepsání smlouvy,
návrh na vklad a vyhotovení GP půjdou k tíži kupujícího.
Usnesení č. 03/05/18: ZO schvaluje prodej části p. p. č. 65/10 v celkové výměře cca 243 m2
dle předloženého návrhu GP v obci a k. ú. Doubravice u Dvora Králové za cenu 40 Kč/m2.
Náklady za sepsání smlouvy, návrh na vklad a vyhotovení GP půjdou k tíži kupujícího.
7 pro, proti 0, zdržel se 0
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4) Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí darovací a souhlas vlastníka se stavbou č. 36525ca
Jedná se o dotčené pozemky pro rekonstrukci silnice II/325, které jsou potřeba pro sjezdy ze
silnice. Touto smlouvou se zavazujeme, že v budoucnu po dokončení a zaměření stavby
pozemky bezúplatně převedeme Královéhradeckému kraji. Podpisem Souhlasu vlastníka
souhlasíme s tím, že investor může na těchto částech pozemků realizovat stavbu. Záměr na
darování byl zveřejněn po zákonnou dobu. Starosta ještě upozornil na nepřesnosti v návrhu
Smlouvy, a to výměru u p. p. 769, dále v článku III bod 1 p. p. 622 a vypuštění p. p. 639 v
záborové tabulce. Dále bude do smlouvy doplněn bod týkající se případné rekonstrukce MK
na p. p. 769.
Usnesení č. 04/05/18. ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí darovací a souhlas vlastníka
se stavbou č. 36525ca včetně výše uvedených změn a pověřuje starostu podpisem příslušné
Smlouvy.
7 pro, proti 0, zdržel se 0
5) 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. 05/05/18: ZO schvaluje vyplacení finančního daru při narození dítěte v částce
7 000 Kč.
7 pro, proti 0, zdržel se 0
6) Posílení zdrojů pitné vody
Starosta přednesl možnosti posílení zdrojů pitné vody. Oslovil hydrogeologa p. Laška. Ze
vzešlých variant bylo doporučeno využít prameniště U žlábku, kde je trvalý přepad vody.
Možnost využití dotace z MZe. Nejdříve je zapotřebí udělat kompletní rozbor vody a
dlouhodobě měřit vydatnost zdroje.
Usnesení č. 06/05/18: ZO pověřuje starostu zahájením přípravných prací na zřízení nového
zdroje pitné vody.
7 pro, proti 0, zdržel se 0
7) Návrh rozpočtového opatření č. 2/2018
Předložen návrh RO č.02/2018, kde se navyšují výdaje o příspěvek při narození dítěte
v částce 21 000,-Kč.
Usnesení č. 07/05/18: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018 s navýšení výdajů o
21 000,-Kč.
7 pro, proti 0, zdržel se 0
8) Rezignace velitele jednotky hasičů JPO
Velitel jednotky hasičů JPO podal okamžitou rezignaci ke dni 23. 8. 2018 na jakoukoliv
činnost v jednotce, čímž se jednotka prakticky rozpadla. Obec má 2 možnosti - sestavit novou
JPO nebo oslovit obce Dubenec či Bílou Třemešnou, zda by jejich výjezdová JPO zajišťovala
potřebné služby pro naši obec. Proběhla diskuze.
Usnesení č. 08a/05/18: ZO pověřuje starostu zahájením jednání s obcí Dubenec o zajištění
služeb výjezdové jednotky JPO na základě smlouvy.
7 pro, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 08b/05/18: ZO pověřuje starostu oslovením případných nových členů výjezdové
jednotky JPO.
7 pro, proti 0, zdržel se 0
9) Projekce chodníků v horní části obce
Údržba silnic má téměř vyřešené zajištění pozemků pro silnici II/325 v horní části obce a
budou podávat dokumentaci pro územní řízení. Současně s tím můžeme začít pracovat na naší
dokumentaci ke stavbě chodníku. Bude potřeba začít jednat s 5 majiteli dotčených pozemků o
případném odkupu a zároveň stanovit max. cenu za odkup. Jedná se celkem o cca 30 m2.
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Usnesení č. 09/05/18: ZO pověřuje starostu jednáním s majiteli dotčených pozemků,
přípravou návrhu smluv a stanovuje max. cenu při odkupu pozemků.
7 pro, proti 0, zdržel se 0
10) Informace o investičních záměrech na příští rok
Starosta podal informace o možných investičních záměrech na příští rok. Jedná se o přestavbu
bytů v Ježkově domě, opravu Prostřední cesty a opravu sportoviště. Byly navrženy další akce
jako zajištění dalšího zdroje pitné vody, vykoupení a oprava rybníku u mlýna. Nejvíce je
připravená akce na opravu Prostřední cesty a přestavbu v Ježkově domě.
11) Různé, diskuze, závěr
- dotaz p. Fugla na opravu lampy veřejného osvětlení u čp. 11
- lampa je na reklamaci, buď ji opraví, nebo pošlou novou
Vzhledem k tomu, že již nebylo dalších dotazů ani připomínek, starosta všem přítomným
poděkoval za účast a zasedání v 1845 h ukončil.

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

.........................................
ověřovatel
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.........................................
starosta

