Obec Doubravice
Z á p i s č. 05/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice, které se konalo dne 30. listopadu 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 4 občané.
Ověřovateli zápisu byli určeni p. Pavel Derda a Ing. Libor Sedláček.
Zapsáno: 1. 12. 2020
Program byl bez připomínek schválen v konečné podobě vč. bodu 6:
1) Podání žádosti o dotaci na akci „Doubravice ČS Žlábek využití zdroje vody a dostavba
akumulace“
2) Podání žádostí o dotace na akci „Sportovní areál v obci Doubravice“
3) Změna č. 1 Územního plánu obce Doubravice
4) Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele akce „ČS Žlábek využití zdroje vody a
dostavba akumulace“
5) Rozpočtové opatření č. 9/2020 a 10/2020
6) Dodatek smlouvy s TS Dvůr Králové na likvidaci SKO
7) Diskuze, různé, závěr
1) Podání žádosti o dotaci na akci „Doubravice ČS Žlábek využití zdroje vody a dostavba
akumulace“
Je připravena žádost o dotaci z dotačního titulu SFŽP, „Výzva č. 2/2018 zdroje pitné vody“
maximální výše dotace 70 % nebo 3 000 000,- Kč.
Usnesení č. 01/05/20: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního titulu SFŽP, „Výzva
č. 2/2018 zdroje pitné vody“ na akci „Doubravice ČS Žlábek využití zdroje vody a dostavba
akumulace“.
8 pro, proti 0, držel se 0
2) Podání žádostí o dotace na akci „Sportovní areál v obci Doubravice“
Máme připravenou PD ve stupni DPS a žádost o dotaci z dotačního titulu MMR „Podpora
budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku“ č. 117D8210H v maximální výši
80% nebo 2 000 000,- Kč. Žádáme o 45,27% z rozpočtové ceny. Dále žádost o dotaci
Královéhradeckého kraje, Program obnovy venkova č. 21POVU1 v maximální výši dotace
50% nebo 1 500 000,- Kč. Žádáme o 32,87% z rozpočtové ceny.
Usnesení č. 02a/05/20: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj,
podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 117D8210H Podpora
budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku na akci „Sportovní areál v obci
Doubravice“.
8 pro, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 02b/05/20: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje,
Program obnovy venkova č. 21POVU1- účel 1 na akci „Sportovní areál v obci Doubravice“.
8 pro, proti 0, zdržel se 0
3) Změna č. 1 Územního plánu obce Doubravice
Čistopis Změny ÚP č. 1 byl zastupitelům dodán z důvodu rozsáhlosti v elektronické podobě,
v tištěné verzi byl k dispozici na zasedání. Starosta připomněl, kterých pozemků se změny
týkají.
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Usnesení č. 03a/05/20: ZO ověřuje, že Změna č. 1 Územního plánu Doubravice není v
rozporu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3 a 5, se Zásadami
územního rozvoje Královéhradeckého kraje ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 4, se stanovisky
dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu podle požadavku § 54 odst. 2 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
8 pro, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 03b/05/20: ZO souhlasí s vyhodnocením připomínek tak, jak je uvedeno v textové
části odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Doubravice, kapitole M.
8 pro, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 03c/05/20: ZO vydává opatření obecné povahy Změnu č. 1 Územního plánu
Doubravice podle § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů a podle § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů.
8 pro, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 03d/05/20: ZO pověřuje Miloše Valáška, starostu obce Doubravice a Ing. Karla
Hrdinu, místostarostu obce Doubravice podpisem opatření obecné povahy Změny č. 1
Územního plánu Doubravice.
8 pro, proti 0, zdržel se 0
4) Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele akce „ČS Žlábek využití zdroje vody a
dostavba akumulace“
Na tuto akci je prováděcí dokumentace a připravená žádost o dotaci. Již jsme jednou žádali na
MZe, bohužel neúspěšně. Nyní žádáme o dotaci ze SFŽP a případné výběrové řízení se musí
uskutečnit dle jejich podmínek. Starosta navrhl pověřit provedením výběrového řízení Ing.
Oldřicha Makovičku dle návrhu dodatku smlouvy č. 1 ke smlouvě z 1. 6. 2020.
Usnesení č. 04a/05/20: ZO schvaluje návrh dodatku SOD č. 1 s Ing. Oldřichem Makovičkou a
pověřuje starostu jeho podpisem.
8 pro, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 04b/05/20: ZO schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele akce „ČS
Žlábek využití zdroje vody a dostavba akumulace“ a pověřuje starostu jeho vyhlášením.
Provedením výběrového řízení je pověřen Ing. Oldřich Makovička v rozsahu dle Dodatku
SOD č. 1
8 pro, proti 0, zdržel se 0
5) Rozpočtové opatření č. 9/2020 a 10/2020
Předloženo rozpočtové opatření č. 9/2020 nařízené starostou dne 1. 10. 2020, ve kterém se
navyšují výdaje o 311 000,- Kč a RO č. 10/2020 nařízené starostou dne 2. 11. 2020, ve kterém
se navyšují výdaje o 168 500,- Kč.
ZO bere rozpočtová opatření č. 9/2020 a 10/2020 na vědomí.
6) Dodatek č. 1 smlouvy s TS Dvůr Králové na likvidaci SKO
Starosta předložil Dodatek č. 1 ke smlouvě o odstraňování, využívání a přepravě odpadů
uzavřené s Technickými službami města Dvora Králové n. L. Částky za svoz odpadů na r.
2021 se zvyšují.
Usnesení č. 06/05/20: ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o odstraňování, využívání a
přepravě odpadů uzavřené dne 28. 11. 2014 s Technickými službami města Dvora Králové n.
L. a pověřuje starostu jeho podpisem.
8 pro, proti 0, zdržel se 0
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7) Diskuze, různé, závěr
dotaz p. Seifrtová: úprava cestičky od Velehrádku – výstup na silnici
bude řešeno dle vývoje počasí letos nebo v příštím roce na jaře
dotaz p. Seifrtová: vlajky se znakem obce
pokusíme se sehnat firmu, která může zajistit trvanlivější materiál a
kvalitnější tisk, odolávající venkovním podmínkám

Vzhledem k tomu, že již nebylo dalších dotazů ani připomínek, starosta všem přítomným
poděkoval za účast a zasedání v 1745hod. ukončil.
………………………..
ověřovatel

………………………...
ověřovatel
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………………………..
starosta

