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Obec Doubravice 

Z á p i s  č. 05/2022 

 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Doubravice, které se konalo dne 19. října 

2022 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 

 

Zahájení: 18.00 hod. 

Přítomno bylo 8 zastupitelů, 1 byl omluven a 2 občanky. 

Zapsáno: 21. 10. 2022 

 

I. část zasedání: 

Zahájil p. Miloš Valášek, dosavadní starosta. 

1) Předání osvědčení o zvolení 

2) Složení slibu zastupitelů 

3) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

4) Schválení programu zasedání 

5) Volba starosty 

     a) určení, zda bude volba tajná nebo veřejná 

     b) určení, zda bude starosta uvolněný nebo neuvolněný 

     c) volba starosty  

II. část zasedání: 

6) Volba místostarosty obce a určení odměny místostarosty 

     a) určení, zda bude místostarosta uvolněný nebo neuvolněný 

     b) stanovení odměny místostarosty 

     c) volby místostarosty 

7) Projednání a přijetí Jednacího řádu ZO 

8) Zřízení výborů zastupitelstva 

9) Dodatek č. 1 k SOD s firmou COLAS na stavbu chodníků 

10) Prodloužení smluvního vztahu s realitní kanceláří TANA 

11) Nabídka společnosti ČEZ Energetické služby na výměnu svítidel VO 

12) Strategický rozvojový dokument obce 

13) Žádost o příspěvek na domovní  ČOV 

14) Přijetí dotace na volby do ZO 

15) Rozpočtové opatření č. 9/2022 

16) Žádost o příspěvek na domovní  ČOV 

17) Žádost o příspěvek na septik s filtrem 

18) Cenová nabídka na novou autobusovou zastávku typ Retro 2 

19) Diskuze, různé, závěr 

 

1) Předání osvědčení o zvolení 

Zapisovatelka předala přítomným zastupitelům Osvědčení o zvolení. Zastupitelé podpisem 

stvrdili převzetí Osvědčení o zvolení. 

 

2) Složení slibu zastupitelů 

Dosavadní starosta vyzval zastupitele ke složení slibu člena ZO a přečetl slib. Jednotliví 

členové postupně podepsáním listiny s textem slibu a pronesením slova „slibuji“ slib stvrdili. 
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3) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Ověřovateli zápisu byli určeni: Ing. Karel Hrdina a Bc. Denisa Hažvová. Zapisovatelkou byla 

určena Alena Veverková. 

 

4) Schválení programu zasedání 

Předložen návrh programu. Pan Miloš Valášek navrhl rozšíření programu o body 16, 17 a 18. 

Usnesení č. 04/05/22: ZO schvaluje program zasedání vč. bodů 16, 17 a 18. 

         8 pro, proti 0, zdržel se 0 

5) Volba starosty 

a) Předsedající navrhl, aby volba starosty byla veřejná. 

Usnesení č. 05a/05/22: Volba starosty bude provedena veřejným hlasováním. 

         8 pro, proti 0, zdržel se 0 

b) Předsedající navrhl, aby starosta vykonával svoji funkci jako uvolněný člen zastupitelstva. 

Usnesení č. 05b/05/22: ZO schvaluje, aby starosta vykonával funkci jako uvolněný člen ZO.

         7 pro, proti 0, zdržel se 1 

c) Na funkci starosty navržen p. Miloš Valášek. Jiný návrh nebyl vznesen. Předsedající nechal 

hlasovat. 

Usnesení č. 05c/05/22: Starostou obce byl zvolen p. Miloš Valášek.   7 pro, proti 0, zdržel se 1 

 

P. Miloš Valášek potvrdil, že funkci přijímá. Odměna starosty se řídí nařízením vlády  

č. 338/2019 Sb. v platném znění. 

 

II. část zasedání 

Řízení se ujímá nově zvolený starosta. Poděkoval za důvěru, která mu byla projevena a 

znovuzvoleným i odstoupeným členům poděkoval za dosavadní spolupráci. 

 

6) Volba místostarosty a určení odměny místostarosty 

a) Starosta navrhl, aby místostarosta vykonával svoji funkci jako neuvolněný člen ZO. 

Usnesení č. 06a/05/22: ZO schvaluje, aby místostarosta svoji funkci vykonával jako 

neuvolněný člen ZO.       8 pro, proti 0, zdržel se 0 

b) Odměna pro místostarostu byla navržena s platností od 20. 10. 2022. 

Usnesení č. 06b/05/22: ZO schvaluje odměnu pro místostarostu s platností od 20. 10. 2022.

         7 pro, proti 0, zdržel se 1 

c) Na návrh starosty byla volba místostarosty veřejná. Navržen 1 kandidát Ing. Pavel Hlavatý. 

Starosta nechal hlasovat pro Ing. Pavla Hlavatého. 

Usnesení č. 06c/05/22: Zástupcem starosty byl zvolen Ing. Pavel Hlavatý.  

         7 pro, proti 0, zdržel se 1 

7) Projednání a přijetí Jednacího řádu ZO 

Jednací řád zaslán předem členům ZO k prostudování. Nebyla navržena žádná změna. 

Usnesení č. 07/05/22: ZO schvaluje předložené znění Jednacího řádu zastupitelstva obce 

Doubravice.        8 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

8) Zřízení výborů zastupitelstva 

a) Finanční výbor – kandidátem na předsedu navržen Ing. Karel Hrdina. Navržena odměna 

pro předsedu.  

Usnesení č. 08a1/05/22: ZO schvaluje Ing. Karla Hrdinu jako předsedu finančního výboru vč. 

navržené odměny. Odměna bude vyplácena s platností od 20. 10. 2022.   

         7 pro, proti 0, zdržel se 1 
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Členem finančního výboru navržen p. Vít Paula. Navržena odměna pro člena výboru. 

Usnesení č. 08a2/05/22: ZO schvaluje p. Víta Paulu jako člena finančního výboru vč. 

navržené odměny. Odměna bude vyplácena s platností od 20. 10. 2022.   

         8 pro, proti 0, zdržel se 0 

Dalším členem finančního výboru navržena p. Michaela Křížová. Funkce bude vykonávána 

bezplatně. 

Usnesení č. 08a3/05/22: ZO schvaluje p. Michaelu Křížovou jako členku finančního výboru. 

Funkce bude vykonávána bezplatně.     7 pro, proti 0, zdržel se 1 

b) Kontrolní výbor - kandidát na předsedu navržen Ing. Libor Sedláček. Navržena odměna pro 

předsedu. 

Usnesení č. 08b1/05/22: ZO schvaluje Ing. Libora Sedláčka jako předsedu kontrolního výboru 

vč. navržené odměny. Odměna bude vyplácena s platností od 20. 10. 2022.  

         7 pro, proti 0, zdržel se 1 

Členem kontrolního výboru navržen p. Pavel Derda. Navržena odměna pro člena výboru. 

Usnesení č. 08b2/05/22: ZO schvaluje p. Pavla Derdu jako člena kontrolního výboru vč. 

navržené odměny. Odměna bude vyplácena s platností od 20. 10. 2022.   

         7 pro, proti 0, zdržel se 1 

Další členkou kontrolního výboru navržena p. Hana Lazecká. Funkce bude vykonávána 

bezplatně. 

Usnesení č. 08b3/05/22: ZO schvaluje p. Hanu Lazeckou jako členku kontrolního výboru. 

Funkce bude vykonávána bezplatně.     7 pro, proti 0, zdržel se 1 

c) Kulturní a sociální výbor – kandidátkou na předsedu navržena Bc. Denisa Hažvová. 

Navržena odměna pro předsedkyni. 

Usnesení č.08c1/05/22: ZO schvaluje Bc. Denisu Hažvovou jako předsedkyni kulturního a 

sociálního výboru vč. navržené odměny. Odměna bude vyplácena s platností od 20. 10. 2022.

         7 pro, proti 0, zdržel se 1 

Členkou kulturního a sociálního výboru navržena p. Michaela Křížová. Navržena odměna pro 

členku výboru.  

Usnesení č. 08c2/05/22: ZO schvaluje p. Michaelu Křížovou jako členku kulturního a 

sociálního výboru. Odměna bude vyplácena s platností od 20. 10. 2022.   

         7 pro, proti 0, zdržel se 1 

Další členkou kulturního a sociálního výboru navržena p. Hana Lazecká. Navržena odměna 

pro členku výboru.   

Usnesení č. 08c3/05/22: ZO schvaluje p. Hanu Lazeckou jako členku kulturního a sociálního 

výboru vč. navržené odměny. Odměna bude vyplácena s platností od 20. 10. 2022. 

         7 pro, proti 0, zdržel se 1 

d) Dle nařízení vlády č. 338/2019 Sb. v platném znění navrženy odměny ZO.  

Usnesení č. 08d/05/22: ZO schvaluje navržené odměny pro předsedu výboru, člena výboru a 

člena ZO. Odměny se nekumulují a náleží vždy vyšší částka odměny. 

8 pro, proti 0, zdržel se 0 

9) Dodatek č. 1 k SOD s firmou COLAS na stavbu chodníků 

Předložen Dodatek č. 1 k SOD ze dne 12. 1. 2022 s firmou COLAS CZ a.s., ve kterém se 

jedná o prodloužení termínu stavby i termínu dokončení díla a změnu ceny na základě 

oceněných méně i víceprací vyvolaných změnami během stavby. 

Usnesení č. 09/05/22: ZO schvaluje předložený Dodatek č. 1 k SOD ze dne 12. 1. 2022. 

         8 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

10) Prodloužení smluvního vztahu s realitní kanceláří TANA 

Původní objednávka realitních služeb vyprší 31. 10. 2022. Starosta navrhuje prodloužení 

smluvního vztahu na dobu neurčitou a nový limit minimální ceny. Proběhla diskuze. 
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Usnesení č. 10/05/22: ZO schvaluje prodloužení smlouvy s RK TANA na dobu určitou, a to 

na dva roky a dále schvaluje stanovení nového limitu minimální výše ceny na 650,- Kč/m2. 

         8 pro, proti 0, zdržel se 0 

11) Nabídka společnosti ČEZ Energetické služby na výměnu svítidel VO 

Předložena cenová nabídka společnosti ČEZ Energetické služby s. r. o. na zpracování 

pasportu současného veřejného osvětlení v Doubravici. Proběhla diskuze. Navrženo učinit 

poptávku i u jiných firem – firma REMO ELEKTRA Jaroměř a M. Stránský. 

 

12) Strategický rozvojový dokument obce 

Předložen návrh změn. Konečná verze bude projednána na příštím zasedání ZO. 

 

13) Žádost o příspěvek na domovní  ČOV 

Žadatel podal žádost o příspěvek na pořízení domovní ČOV. Všechny doklady řádně doložil. 

Usnesení č. 13/05/22: ZO schvaluje vyplacení finančního příspěvku na pořízení domovní 

ČOV ve výši 28 250,- Kč na základě Veřejnoprávní smlouvy a pověřuje starostu jejím 

podpisem.           8 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

14) Přijetí dotace na volby do ZO 

Starosta požádal o přijetí dotace na volby do ZO ve výši 32 000 Kč. 

Usnesení č. 14/05/22: ZO schvaluje přijetí dotace na volby do ZO ve výši 32 000 Kč. 

         8 pro, proti 0, zdržel se 0 

15) Rozpočtové opatření č. 9/2022 

Předloženo rozpočtové opatření č. 09/2022 nařízené starostou dne 30. 9. 2022, ve kterém se 

navyšují příjmy i výdaje o 67 000,- Kč. 

ZO bere rozpočtové opatření č. 09/2022 na vědomí. 

 

16) Žádost o příspěvek na domovní  ČOV 

Žadatel podal žádost o příspěvek na pořízení domovní ČOV. Všechny doklady řádně doložil. 

Usnesení č. 16/05/22: ZO schvaluje vyplacení finančního příspěvku na pořízení domovní 

ČOV ve výši 27 147,- Kč na základě Veřejnoprávní smlouvy a pověřuje starostu jejím 

podpisem.           8 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

17) Žádost o příspěvek na septik s filtrem 

Žadatel podal žádost o příspěvek na pořízení septiku s filtrem. Všechny doklady řádně 

doložil. 

Usnesení č. 17/05/22: ZO schvaluje vyplacení finančního příspěvku na pořízení septiku 

s filtrem ve výši 19 489,- Kč na základě Veřejnoprávní smlouvy a pověřuje starostu jejím 

podpisem.           7 pro, proti 0, zdržel se 1 

 

18) Cenová nabídka na novou autobusovou zastávku typ Retro 2 

Předložena cenová nabídka na pořízení autobusové zastávky typ Retro 2 ve výši  

117 016,68 Kč vč. DPH. Zastávka bude umístěna na místě stávající „u hájenky“. 

Usnesení č. 18/05/22: ZO schvaluje cenovou nabídku na autobusovou zastávku typ Retro 2 ve 

výši 117 016,68 Kč vč. DPH.      8 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

19) Diskuze, různé, závěr 

Starosta podal informace k převodu části pozemku před pomníkem u Nosků, který přejde do 

našeho vlastnictví po ukončené rekonstrukci silnice na Zálesí na základě GP. Dále info 

k zajištění zimní údržby místních komunikací a chodníků a ke komplexním pozemkovým 

úpravám v souvislosti s prodejem areálu Karsitu. 
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dotaz p. Malá: zajištění úklidu silnic po probíhající rekonstrukci silnice II/325 

  - bude předneseno na dalším kontrolním dnu v úterý 25. 10. 2022 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že již nebylo dalších dotazů ani připomínek, starosta všem přítomným 

poděkoval za účast a zasedání ve 20 h ukončil. 

 

 

 

....................................         .........................................      ......................................... 

        ověřovatel                                ověřovatel                              starosta     


