Obec Doubravice
Z á p i s č. 04/2019
ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice, které se konalo dne 20. května 2019 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 1 občan.
Ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Dagmar Ruščáková a p. Vít Paula.
Zapsáno: 22. 5. 2019
Program byl bez připomínek schválen v konečné podobě vč. bodů 7 - 9:
1) Projednání Plánu společných zařízení v k. ú. Doubravice u Dvora Králové a k. ú. Zálesí u
Dvora Králové v rámci KPÚ
2) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory
3) Pronájem bytu č. 3 v č. p. 54 v obci Doubravice
4) Žádost o příspěvek při narození dítěte
5) Žádost o podporu Linky bezpečí z. s.
6) Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu přestupkové agendy
7) Přijetí dotací na volby do EP a na opravu MK Prostřední
8) Vyhlášení poptávkového řízení na zpracování projektové dokumentace ČS Žlábek
9) Návrh rozpočtového opatření č. 03/2019
10) Diskuze, různé, závěr
1) Projednání Plánu společných zařízení v k. ú. Doubravice u Dvora Králové a k. ú. Zálesí u
Dvora Králové v rámci KPÚ
Plán společných zařízení v k. ú. Doubravice u Dvora Králové a k. ú. Zálesí u Dvora Králové
v rámci KPÚ je již beze změn. Město Dvůr Králové n. L. zajistí výkup pozemků pod
budoucím poldrem na Zálesí. Plán byl odsouhlasen sborem zástupců.
Usnesení č. 01a/04/19: ZO schvaluje Plán společných zařízení v rámci KPÚ v k. ú.
Doubravice u Dvora Králové dle návrhu firmy Azimut CZ.
8 pro, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 01b/04/19: ZO schvaluje Plán společných zařízení v rámci KPÚ v k. ú. Zálesí u
Dvora Králové dle návrhu firmy Azimut CZ.
8 pro, proti 0, zdržel se 0
2) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory
Současná nájemkyně si podala žádost o prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory
v budově OÚ čp. 155 v Doubravici, která vyprší 30. 6. 2019. Jedná se celkem o 33 m2.
Současně bude provedena i úprava výše nájemného. Proběhla diskuze.
Usnesení č. 02/04/19: ZO schvaluje zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor
v Doubravici čp. 155 (místnosti 104, 105 a 108) o celkové výměře 33 m2 za cenu 20 Kč/m2 +
náklady na topení dle skutečných nákladů.
7 pro, proti 0, zdržel se 1
3) Pronájem bytu č. 3 v č. p. 54 v obci Doubravice
Záměr o pronájmu byl zveřejněn po zákonnou dobu. Došly 2 žádosti. Proběhla diskuze.
Usnesení č. 03/04/19: ZO rozhodlo pronajmout byt č. 3 v Doubravici čp. 54 žadatelům za
podmínek uvedených ve zveřejněném záměru a pověřilo starostu dojednáním podrobností
a podpisem nájemní smlouvy.
8 pro, proti 0, zdržel se 0

4) Žádost o příspěvek při narození dítěte
Žadatelka si podala žádost o příspěvek při narození dítěte. ZO posoudilo žádost dle
stanovených pravidel při rozdělování dobrovolných finančních příspěvků obce.
Usnesení č. 04/04/19: ZO schvaluje vyplacení finančního daru při narození dítěte v částce
7 000 Kč.
8 pro, proti 0, zdržel se 0
5) Žádost o podporu Linky bezpečí z. s
Linka bezpečí z. s. si podala žádost o finanční podporu ve výši 3 000,- Kč. Proběhla diskuze.
Usnesení č. 05/04/19: ZO schvaluje finanční dar Lince bezpečí z. s. ve výši 1 500,-Kč a
pověřuje starostu vypracováním a podpisem darovací smlouvy. 8 pro, proti 0, zdržel se 0
6) Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu přestupkové agendy
Předložena Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu přestupkové
agendy č. KTÚ/DOUS-2019/0479 s Městem Dvůr Králové n. L. Nová veřejnoprávní smlouva
byla schválena na minulém zasedání ZO.
Usnesení č. 06/04/19: ZO schvaluje znění Dohody o ukončení veřejnoprávní smlouvy o
zajištění výkonu přestupkové agendy č. KTÚ/DOUS-2019/0479.
8 pro, proti 0, zdržel se 0
7) Přijetí dotací na volby do EP a na opravu MK Prostřední
Starosta požádal o přijetí dotace na volby do EP ve výši 29 000,- Kč a dotace na akci „Oprava
komunikace Prostřední v obci Doubravice“ ve výši 796 000,- Kč.
Usnesení č. 07a/04/19: ZO schvaluje přijetí dotace na volby do EP ve výši 29 000,- Kč.
8 pro, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 07b/04/19: ZO schvaluje přijetí dotace na akci „Oprava komunikace Prostřední
v obci Doubravice“ od Královéhradeckého kraje číslo 19POVU1-0002 ve výši 796 000,- Kč a
pověřuje starostu podpisem příslušné dotační smlouvy.
8 pro, proti 0, zdržel se 0
8) Vyhlášení poptávkového řízení na zpracování projektové dokumentace ČS Žlábek
Starosta předložil návrh na vyhlášení poptávkového řízení na zpracování projektové
dokumentace na akci „Obec Doubravice - využití zdroje vody a dostavba akumulace v ČS
Žlábek“. Budou osloveni 3 dodavatelé. Navrženo upravit v textu upřesnění záměru.
Usnesení č. 08/04/19: ZO schvaluje vyhlášení poptávkového řízení na zpracování projektové
dokumentace na akci „Obec Doubravice - využití zdroje vody a dostavba akumulace v ČS
Žlábek“ a pověřuje starostu oslovením 3 dodavatelů.
8 pro, proti 0, zdržel se 0
9) Návrh rozpočtového opatření č. 03/2019
Předložen návrh rozpočtového opatření č. 03/2019, doplněný ve výdajích o částku 14 000,-Kč
příspěvek při narození dítěte a 29 000,- Kč výdaje na volby do EP. Celkem se příjmy navyšují
o 890 100 Kč a výdaje se navyšují o 43 100 Kč.
Usnesení č. 09/04/19: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 03/2019 s navýšením příjmů o
890 100,-Kč a navýšením výdajů o 43 100,-Kč.
8 pro, proti 0, zdržel se 0
10) Diskuze, různé, závěr
Na opravu MK Prostřední je zažádáno o 2 dotace, z nichž 1 už máme přidělenou a čeká se na
rozhodnutí MMR.
Žádost obce o umístění dopravního zrcadla na výjezd od Ježkova domu na hlavní silnici byla
Policií ČR i dopravním odborem MěÚ DK zamítnuta. Budou osloveni majitelé dotčených
pozemků se žádostí o úpravu vzrostlé zeleně tak, jak je požadováno ve stanovisku ODP.

Vzhledem k tomu, že již nebylo dalších dotazů ani připomínek, starosta všem přítomným
poděkoval za účast a zasedání v 1750 h ukončil.
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