Obec Doubravice
Z á p i s č. 06/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice, které se konalo dne 14. prosince 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 byla omluvena a 4 občané.
Ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Karel Hrdina a Ing. Dagmar Ruščáková.
Zapsáno: 16. 12. 2020
Program byl bez připomínek schválen v konečné podobě vč. bodů 9 a 10:
1) Žádost Městské knihovny Trutnov o poskytnutí dotace
2) Žádost obce Lanžov o finanční příspěvek
3) Návrh OZV 1/2020
4) Návrh rozpočtu obce na r. 2021
5) Řád veřejného pohřebiště
6) Ceník nájemného za hrobová místa
7) Dopravní opatření na místní komunikaci Sádovská
8) Žádost Pečovatelské služby DK o finanční příspěvek
9) Plán financování a obnovy vodovodu
10) Rozpočtové opatření č. 11/20
11) Diskuze, různé, závěr
1) Žádost Městské knihovny Trutnov o poskytnutí dotace
Předložena Žádost Městské knihovny Trutnov a Smlouva o poskytnutí dotace na pořízení
knih do výměnného fondu pověřené knihovny, a to Městské knihovny v Trutnově. Příspěvek
by činil 2 000,-Kč/ročně.
Usnesení č. 01/06/20: ZO schvaluje poskytnutí dotace ve výši 2 000,-Kč Městské knihovně
v Trutnově a znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných
fondů pověřené knihovny a pověřuje starostu podpisem této Smlouvy.
8 pro, proti 0, zdržel se 0
2) Žádost obce Lanžov o finanční příspěvek
Obec Lanžov si podala žádost o finanční dar na školku. Ve školním roce 2020/2021 chodí do
školky 3 děti z naší obce.
Usnesení č.02/06/20: ZO schvaluje finanční dar v celkové výši 9 000,-Kč na školní rok
2020/2021 a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
8 pro, proti 0, zdržel se 0
3) Návrh OZV 1/2020
Místostarosta předložil ZO k projednání novelu obecně závazné vyhlášky (dále OZV) č.
1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů. Navrženo navýšit poplatek na osobu s trvalým
pobytem (TP) a rekreační objekt/rok na částku 750,-Kč. Zároveň se ustanovuje pracovní
skupina ve složení Ing. Hrdina, Mgr. Baliharová, p. Valášek a p. Paula, která bude mít za úkol
nejdéle do 31. 3. 2021 připravit návrh nového systému pro stanovení poplatku za svoz a
uložení komunálního odpadu a do 30. 6. 2021 toto k dopracování.
Usnesení č. 03a/06/20: ZO schvaluje OZV č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
navržený poplatek ve výši 750,-Kč na osobu s TP a rekreační objekt/rok.
8 pro, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. 03b/06/20: ZO ustanovuje pracovní skupinu ve složení Ing. Hrdina, Mgr.
Baliharová, p. Valášek a p. Paula k návrhu a dopracování nového systému stanovení místního
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
8 pro, proti 0, zdržel se 0
4) Návrh rozpočtu obce na r. 2021
Návrh rozpočtu byl schválen finančním výborem obce a řádně zveřejněn na úřední desce.
Účetní přednesla návrh rozpočtu obce na r. 2021 v odvětvích.
Usnesení č. 04/06/20: ZO schvaluje rozpočet na r. 2021 jako schodkový. Příjmy jsou ve výši
4 958 200,- Kč a výdaje jsou ve výši 7 203 400,- Kč, financování ve výši 2 245 200 Kč.
Schodek hospodaření bude čerpán z přebytku hospodaření z let minulých. Rozpočet je
schválen jako odvětvový.
8 pro, proti 0, zdržel se 0
5) Řád veřejného pohřebiště
Předložen návrh řádu veřejného pohřebiště. Máme již vyjádření KHS i souhlas KÚKK.
Proběhla diskuze.
Usnesení č. 05/06/20: ZO schvaluje vydání předloženého Řádu veřejného pohřebiště.
8 pro, proti 0, zdržel se 0
6) Ceník nájemného za hrobová místa
V souvislosti s novým Řádem veřejného pohřebiště starosta předložil možná řešení úpravy
ceny za pronájem hrobových míst.
7) Dopravní opatření na místní komunikaci Sádovská
Žádost o umístění zpomalovacích prahů byla zaslána na odbor dopravy MěÚ DK n. L.
Obdrženo vyjádření Policie ČR, ve kterém bylo doporučeno znovu zvážit nutnost instalace
zpomalovacích prahů. Proběhla diskuze. Navrženo sezvat vlastníky nemovitostí v určené
lokalitě Sádovské na pracovní schůzku.
8) Žádost Pečovatelské služby DK o finanční příspěvek
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové n. L. si podala žádost o finanční podporu sociálních
služeb v r. 2021.
Usnesení č. 08/06/20: ZO schvaluje poskytnutí finančního daru Pečovatelské službě Města
Dvůr Králové n. L. ve výši 5 000 Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
8 pro, proti 0, zdržel se 0
9) Plán financování a obnovy vodovodu
Předložen návrh Plánu financování a obnovy vodovodu. Jsou v něm zohledněny investice do
dnešní doby i v následujících letech. Proběhla diskuze.
Usnesení č. 09/06/20: ZO schvaluje předložený Plán financování a obnovy vodovodu.
8 pro, proti 0, zdržel se 0
10) Rozpočtové opatření č. 11/20
Předloženo rozpočtové opatření č. 11/2020 nařízené starostou dne 30. 11. 2020, ve kterém se
navyšují příjmy i výdaje o 186 400,- Kč.
ZO bere rozpočtové opatření č.11/2020 na vědomí.
11) 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 19 h ukončil.
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