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Obec Doubravice 

Z á p i s   č. 06/2022 

ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice, které se konalo dne 12. prosince 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 

 

Začátek: 1715 hod. 

Přítomno bylo 8 zastupitelů z 9, 1 zastupitel byl omluven a 3 občané. 

Ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Pavel Hlavatý a Ing. Libor Sedláček. 

Zapsáno: 16. 12. 2022 

 

Program byl bez připomínek schválen v konečné podobě vč. bodů 19 a 20: 

1) Složení slibu 

2) Žádost o příspěvek na pořízení domovní ČOV 

3) Smlouva o spolufinancování projektu MAS Královédvorsko 

4) Žádost o příspěvek Městské knihovny Trutnov 

5) Žádost o příspěvek Královédvorské Arniky z. s. 

6) Svoz komunálního odpadu 

7) Dodatek č. 2 smlouvy s Granplast s.r.o. 

8) Dodatek smlouvy s TS Dvůr Králové n. L. 

9) Smlouva o zřízení věcného břemene s Povodím Labe s. p. 

10) Žádost o příspěvek Rescue Stopaři z. s. 

11) Žádost o příspěvek od ČZU, Fakulty životního prostředí 

12) Rozpočet obce na r. 2023 

13) Přijetí dotace na volbu prezidenta republiky  

14) Rozpočtová opatření 

15) Strategický rozvojový dokument na r. 2023-2027 

16) Dodatek č. 2 k SOD s firmou COLAS CZ 

17) Žádost o příspěvek na pořízení domovní ČOV 

18) Podání žádosti o dotaci z programu 23POVU1 Královéhradeckého kraje 

19) Vyhlášení a vypsání výběrového řízení na opravu veřejného osvětlení 

20) Vyhlášení a vypsání výběrového řízení na zpomalovací prahy na Sádovské 

21) Diskuze, různé, závěr 

 

1) Složení slibu 

Bod odložen do dalšího zasedání ZO z důvodu nemoci zastupitele. 

  

2) Žádost o příspěvek na pořízení domovní ČOV 

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

Usnesení č. 02/06/22: ZO schvaluje vyplacení finančního příspěvku na pořízení domovní 

ČOV ve výši 23 111,- Kč na základě Veřejnoprávní smlouvy a pověřuje starostu jejím 

podpisem.           8 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

3) Smlouva o spolufinancování projektu MAS Královédvorsko 

Předložena Smlouva o spolufinancování projektu, který se týká zpracování Akčního plánu pro 

udržitelnou energii a klima a zřízení pracovního místa pro MAS Královédvorsko. Realizace 

projektu je 1. 1. 2023 – 30. 9 2024.  

Usnesení č. 03/06/22: ZO schvaluje předloženou Smlouvu o spolufinancování projektu a 

pověřuje starostu jejím podpisem.     8 pro, proti 0, zdržel se 0 
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4) Žádost o příspěvek Městské knihovny Trutnov 

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. 04/06/22: 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  

5) Žádost o příspěvek Královédvorské Arniky z. s. 

Královédvorská Arnika si podala žádost o finanční příspěvek na činnost na r. 2023. Proběhla 

diskuze. 

Usnesení č. 05/06/22: ZO schvaluje poskytnutí finančního daru Královédvorské Arnice ve 

výši 5 000,- Kč a pověřuje starostu vypracováním a podpisem darovací smlouvy. 

         8 pro, proti 0, zdržel se 0 

6) Svoz komunálního odpadu 

Místostarosta seznámil zastupitele s vývojem nákladů na svoz a uložení odpadů vč. tříděného 

odpadu v letošním roce. Poplatek na osobu s trvalým pobytem (TP) a rekreační objekt/rok 

zůstane na částce 900,-Kč. OZV 3/2021 a  3/2022 zůstávají v platnosti beze změn. 

 

7) Dodatek č. 2 smlouvy s Granplast s.r.o. 

Starosta předložil Dodatek č. 2 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování tříděných komunálních odpadů uzavřený s firmou Granplast s. r. o. Částky za 

svoz tříděných odpadů na r. 2023 se zvyšují.  

Usnesení č. 07/06/22: ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování tříděných komunálních odpadů uzavřené dne 19. 5. 2020 

s firmou Granplast s. r. o. a pověřuje starostu jeho podpisem. 8 pro, proti 0, zdržel se 0  

 

8) Dodatek smlouvy s TS Dvůr Králové n. L. 

Starosta předložil Dodatek ke smlouvě o odstraňování, využívání a přepravě odpadů uzavřené 

s Technickými službami města Dvora Králové n. L. Částky za svoz odpadů na r. 2023 se 

zvyšují.  

Usnesení č. 08/06/22: ZO schvaluje Dodatek ke smlouvě o odstraňování, využívání a 

přepravě odpadů uzavřené dne 5. 11. 2021 s Technickými službami města Dvora Králové n. 

L. a pověřuje starostu jeho podpisem.    8 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

9) Smlouva o zřízení věcného břemene s Povodím Labe s. p. 

Předložena Smlouva o zřízení věcného břemene s Povodím Labe s. p. č. 6DHM220350, ve 

které se jedná o VB na koryto vodního toku v areálu sportoviště. Smlouva je úplatná 

jednorázově ve výši 10 375,- Kč. Obec je oprávněná. 

Usnesení č. 09/06/22. ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 6DHM220350 

s Povodím Labe s. p. a pověřuje starostu jejím podpisem. Smlouva je úplatná jednorázově ve 

výši 10 375,- Kč.       8 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

10) Žádost o příspěvek Rescue Stopaři z. s. 

Rescue Stopaři z. s. si podal žádost o finanční podporu ve výši 3 500,- Kč.  

Usnesení č. 10/06/22: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Rescue Stopaři z. s. ve 

výši 3 500,-Kč a pověřuje starostu podpisem ,,Veřejnoprávní smlouvy“. 

         8 pro, proti 0, zdržel se 0 
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11) Žádost o příspěvek od ČZU, Fakulty životního prostředí 

Česká zemědělská univerzita, fakulta životního prostředí si podala žádost o spolupráci a o 

příspěvek na zřízení vzorového trvalkového záhonu. Jedná se o plochu cca 30 – 50 m2 a 

příspěvek ve výši max. 17 000,- Kč. 

Usnesení č. 11/06/22: ZO schvaluje zřízení vzorového trvalkového záhonu a příspěvek v max. 

výši 17 000,- Kč.       8 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

12) Rozpočet obce na r. 2023 

Návrh rozpočtu byl schválen finančním výborem obce a řádně zveřejněn na úřední desce. 

Účetní přednesla návrh rozpočtu obce na r. 2023 v odvětvích.  

Usnesení č. 12/06/22: ZO schvaluje rozpočet na r. 2023 jako schodkový. Příjmy jsou ve výši 

6 186 700,- Kč a výdaje jsou ve výši 7 613 900,- Kč, financování ve výši 1 427 200,- Kč. 

Schodek hospodaření bude čerpán z přebytku hospodaření z let minulých. Rozpočet je 

schválen jako odvětvový.      8 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

13) Přijetí dotace na volbu prezidenta republiky 

Starosta požádal o přijetí dotace na volbu prezidenta republiky ve výši 9 400 Kč. 

Usnesení č. 13/06/22: ZO schvaluje přijetí dotace na volbu prezidenta republiky ve výši 

9 400,- Kč.        8 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

14) Rozpočtová opatření 

Předloženo RO č. 10/2022 nařízené starostou 24. 10. 2022, ve kterém se zvyšují příjmy i 

výdaje o 54 000,- Kč. 

ZO bere RO č. 10/2022 na vědomí. 

Dále předložen návrh RO č. 11/2022, ve kterém se příjmy i výdaje zvyšují o 22 400,- Kč. 

Usnesení č. 14/06/22: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2022.  8 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

15) Strategický rozvojový dokument na r. 2023-2027 

Místostarosta předložil konečnou verzi Strategického rozvojového dokumentu na r. 2023 – 

2027 a podal k ní komentář. 

Usnesení č. 15/06/22: ZO schvaluje Strategický rozvojový dokument na r. 2023 – 2027. 

         8 pro, proti 0, zdržel se 0 

16) Dodatek č. 2 k SOD s firmou COLAS CZ 

Předložen Dodatek č. 2 k SOD ze dne 12. 1. 2022 ve znění dodatku č. 1 s firmou COLAS CZ, 

a. s., ve kterém je změna ceny na 3 107 411,99 Kč z důvodu některých méněprací a víceprací. 

Usnesení č. 16/06/22: ZO schvaluje Dodatek č. 2 k SOD ze dne 12. 1. 2022, ve znění dodatku 

č. 1.         8 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

17) Žádost o příspěvek na pořízení domovní ČOV 

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

Usnesení č. 17/06/22: ZO schvaluje vyplacení finančního příspěvku na pořízení domovní 

ČOV ve výši 30 000,- Kč na základě Veřejnoprávní smlouvy a pověřuje starostu jejím 

podpisem.           7 pro, proti 0, zdržel se 1 

 

18) Podání žádosti o dotaci z programu 23POVU1 Královéhradeckého kraje 

Je možnost zažádat o dotaci z dotačního programu Královéhradeckého kraje 23POVU1 na 

opravu veřejného osvětlení v Doubravici formou výměny stávajících svítidel za nová LED 

svítidla. 

Usnesení č. 18/06/22: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu 

Královéhradeckého kraje 23POVU1.    8 pro, proti 0, zdržel se 0 
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19) Vyhlášení a vypsání výběrového řízení na opravu veřejného osvětlení 

Starosta požádal o souhlas s vyhlášení a vypsáním VŘ na opravu veřejného osvětlení 

v Doubravici.     

Usnesení č. 19/06/22: ZO schvaluje vyhlášení a vypsání výběrového řízení na opravu 

veřejného osvětlení v Doubravici.     8 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

20) Vyhlášení a vypsání výběrového řízení na zpomalovací prahy na Sádovské 

Starosta požádal o souhlas s vyhlášení a vypsáním VŘ na zpomalovací prahy na Sádovské. 

Usnesení č. 20/06/22: ZO schvaluje vyhlášení a vypsání výběrového řízení na zpomalovací 

prahy na Sádovské.       8 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

21) 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 1915h ukončil. 

 

 

 

 

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

        ověřovatel                                ověřovatel                              starosta    


