Obec Doubravice
Z á p i s č. 01/2021
ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice, které se konalo dne 8. března 2021 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 6 zastupitelů z 9, 3 byli omluveni a 1 občanka.
Ověřovateli zápisu byli určeni Bc. Denisa Hažvová a Ing. Pavel Hlavatý.
Zapsáno: 16. 3. 2021
Program byl bez připomínek schválen v konečné podobě vč. bodů 9 a 10:
1) Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele akce „Dostavba obecního vodovodu – ČS
Žlábek“
2) Nabídka k prodeji a žádost na odkup p. p. č. 22/1
3) Návrh OZV 1/2021
4) Novelizace Vnitřní směrnice 1/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
5) Stanovení nájemného za pronájem hrobových míst
6) Kalkulace vodného na r. 2021
7) Dopravní opatření na místní komunikaci Sádovská
8) Nabídka k prodeji p. p. č. 85/1
9) Smlouva o právu provést stavbu
10) Žádost o příspěvek při narození dítěte
11) Diskuze, různé, závěr
1) Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele akce „Dostavba obecního vodovodu – ČS
Žlábek“
Bylo osloveno celkem 5 firem. Došlo 5 nabídek. Výběrová komise se sešla 4. 3. 2021.
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 Obis spol. s r.o.
Nová Paka.
Usnesení č. 01/01/21: ZO rozhodlo dle návrhu výběrové komise vybrat jako vítěze na akci
„Dostavba obecního vodovodu – ČS Žlábek“ firmu Obis spol. s r. o., Přibyslavská 200,
509 01 Nová Paka, která nabídla nejnižší cenu a pověřilo starostu k dojednání a podpisu SOD.
6 pro, proti 0, zdržel se 0
2) Nabídka k prodeji a žádost na odkup p. p. č. 22/1
Majitelka p. p. č. 255/1 a 255/3 nabídla obci k prodeji části těchto parcel, které zasahují do
obecní cesty, a zároveň žádá o odkup p. p. č. 22/1 v obci Doubravice. Předložen návrh
geometrického plánu, podle kterého obec odkoupí celkem 155 m2, prodá 59 m2 p. č. 22/1 a
28 m2 z výměry p. č. 531. Navrženo prodávat i odkupovat za cenu 100 Kč/m2. Na tyto prodeje
bude teprve zveřejněn řádný záměr o prodeji.
Usnesení č. 02/01/21: ZO schvaluje návrh geometrického plánu a způsob řeše prodeje a
odkupu dotčených pozemků.
6 pro, proti 0, zdržel se 0

3) Návrh OZV 1/2021
Jedná se o OZV stanovení místního poplatku z pobytu, ve které jsou drobné úpravy v čl. 2
bod 1 a v čl. 8, vyvolané novelou zákona o místních poplatcích. Výše poplatku se nemění.
OZV je zkonzultována a schválena odborem dozoru MV.
Usnesení č. 03/01/21: ZO schvaluje OZV 1/2021 o místním poplatku z pobytu.
6 pro, proti 0, zdržel se 0
4) Novelizace Vnitřní směrnice 1/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Předložena novelizace Vnitřní směrnice 1/2016 o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu, ve které přibyl v části A bod 4.
Usnesení č. 04/01/21: ZO schvaluje předloženou novelizaci Vnitřní směrnice 1/2016 o
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
6 pro, proti 0, zdržel se 0
5) Stanovení nájemného za pronájem hrobových míst
Starosta na základě pověření z minulého zasedání oslovil starostu Zábřezí-Řečice. Stanovisko
obce Zábřezí-Řečice je cenu nájmu a s ním spojených služeb nedotovat a přenést v plné výši
na nájemce hrobových míst. Starosta navrhl do dalšího zasedání předložit zpracovaný návrh
ceny za pronájem hrobového místa.
Usnesení č. 05/01/21: ZO pověřuje starostu vypracováním návrhu ceny za pronájem
hrobového místa.
6 pro, proti 0, zdržel se 0
6) Kalkulace vodného na r. 2021
Účetní přednesla návrh kalkulace ceny vodného na r. 2021. Vychází se zde ze skutečnosti r.
2020 a kalkulace na r. 2021. Bylo navrženo zvýšit cenu na 26,-Kč/m3. Rozdíl mezi výrobní a
prodejní cenou bude dotován z kapitoly „el. energie“ a „opravy“. Přebytek z vodného bude
dodán do rozpočtu na ODPA 2310 pitná voda do rezervy.
Usnesení č. 06/01/21: ZO schvaluje kalkulaci na r. 2021, cena 26 Kč/m3 bude platná od 1. 10.
2021. ZO schvaluje způsob jejího dotování.
6 pro, proti 0, zdržel se 0
7) Dopravní opatření na místní komunikaci Sádovská
Proběhla schůzka s vlastníky v dotčeném úseku Sádovské cesty. Z jednání byl pořízen zápis.
Dotčení vlastníci nesouhlasili s předloženým řešením. Proběhla diskuze. Navrženo oslovit
projektanta dopravních staveb kvůli nejvhodnějšímu řešení.
Usnesení č. 07/01/21: ZO pověřuje starostu oslovením projektanta dopravních staveb ke
stanovení nejvhodnějšího řešení dopravního opatření na MK Sádovská.
6 pro, proti 0, zdržel se 0
8) Nabídka k prodeji p. p. č. 85/1
Parcela č. 85/1 vznikla při dělení a scelování sousedních parcel a byla vyčleněna, protože se
na ní nachází část místní komunikace. Je situována u čp. 59. Navržená cena činí 100 Kč/m2,
geometrický plán uhradil prodávající.
Usnesení č. 08/01/21: ZO schvaluje koupi p. p. č. 85/1 v obci a k. ú. Doubravice u Dvora
Králové za cenu 100 Kč/m2. Náklady spojené s koupí p. č. 85/1 půjdou k tíži kupujícího
(obce).
5 pro, proti 0, zdržel se 1
9) Smlouva o právu provést stavbu
Jedná se o smlouvu mezi vlastníky pozemku a obcí Doubravice v souvislosti s realizací
stavby „Dostavba obecního vodovodu – ČS Žlábek“, která částečně zasahuje jejich pozemky.
Usnesení č. 09/01/21: ZO schvaluje předloženou Smlouvu o právu provést stavbu a ukládá
správně uvést datum narození jednoho z vlastníků pozemku.
6 pro, proti 0, zdržel se 0

10) Žádost o příspěvek při narození dítěte
Žadatelka si podala žádost o příspěvek při narození dítěte.
Usnesení č. 10/01/21: ZO schvaluje vyplacení finančního daru při narození dítěte v částce
7 000 Kč.
6 pro, proti 0, zdržel se 0
11) Diskuze, různé, závěr
dotaz: zda se již řešily návrhy od občanů na využití čp. 106
- zatím ne, pouze bylo provedeno zajištění objektu proti zatékání a vyklizení objektu
Odpadová schůzka určených členů ZO se odkládá, protože stále není vydaná prováděcí
vyhláška k zákonu o odpadech.
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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