
Obec Doubravice 

Z á p i s   č. 01/2023 

ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice, které se konalo dne 27. února 2023 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 9 zastupitelů z 9 a 2 občanky. 

Ověřovateli zápisu byli určeni pan Pavel Derda a paní Hana Lazecká. 

Zapsáno: 3. 3. 2022 

 

Program byl bez připomínek schválen v konečné podobě vč. bodů 16 a 17: 

1) Složení slibu zastupitele 

2) Bezúplatný převod p. p. č. 982/4   

3) Žádost o dotaci na podporu činnosti spolku Dedivadlo  

4) Plánová kalkulace ceny vody na r. 2023  

5) Stanovení místa pro svatební obřady a oddávajících  

6) Žádost o finanční dar z rozpočtu obce pro Zdravotní klaun o.p.s.   

7) Stavebně technický a restaurátorský posudek a cenová nabídka na opravu pomníku na 

Zálesí na p. p. č. 351  

8) Zpráva z inventarizace  

9) Vyhodnocení výběrového řízení na akci „Oprava veřejného osvětlení Doubravice“ 

10) Vyhodnocení poptávkového řízení na akci „ul. Sádovská- zpomalovací prahy“  

11) Žádost o změnu územního plánu  

12) Cenová nabídka drenáže fotbalového hřiště   

13) Přijetí dotace na volbu prezidenta republiky 

14) Rozpočtové opatření 

15) Cenová nabídka na zpracování PD pro ohlášení stavby ,,Cesta za školou“  

16) Cenová nabídka na měření odběru vody a přenos dat  

17) Žádost o odkup části obecní p. p. č. 65/10  

18) Diskuse, různé, závěr 

 

1) Složení slibu zastupitele 

Starosta vyzval zastupitele ke složení slibu člena ZO a přečetl slib. P. Vít Paula podepsáním 

listiny s textem slibu a pronesením slova „slibuji“ slib stvrdil. 

 

2) Bezúplatný převod p. p. č. 982/4 

Jedná se o část pozemku, vyměřeného GP č. 448-45/2022, ostatní plocha, o výměře 157 m2 

v kú. Doubravice u Dvora Králové, směrem k pomníku u Nosků. Bezúplatný převod bude 

z majetku Královéhradeckého kraje. 

Usnesení č. 02/01/23: ZO schvaluje bezúplatný převod p. p. č. 982/4 o výměře 157 m2, ostatní 

plocha – ostatní komunikace, katastrální území Doubravice u Dvora Králové, která byla 

oddělena GP pro rozdělení pozemku č. 448-45/2022 (není dosud zapsán v KN) z p. p. č. 982/2 

o celkové výměře 3 879 m2 z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví obce 

Doubravice. Na odděleném pozemku se nachází místní komunikace, které jsou v majetku 

obce Doubravice. Smluvní strany tímto sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz 

zcizení, kterým se obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode dne právních účinků 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí nepřevede vlastnické právo k předmětu 

daru třetí osobě a o předmět daru bude přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej 



výhradně jako pozemek pod místní komunikací v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména je 

nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani je k takovýmto účelům 

neposkytne. Tento zákaz se v souladu s § 1761 občanského zákoníku nezřizuje jako právo 

věcné.         9 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

3) Žádost o dotaci na podporu činnosti spolku Dedivadlo 

Spolek Dedivadlo z. s. si podal žádost o dotaci na podporu činnosti spolku ve výši 10 000 Kč. 

Usnesení č. 03/01/23: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Dedivadlo z. s. ve výši  

10 000,-Kč a pověřuje starostu podpisem ,,Veřejnoprávní smlouvy“.   

         9 pro, proti 0, zdržel se 0 

4) Plánová kalkulace ceny vody na r. 2023 

Předložena plánová kalkulace ceny vody pro kalendářní rok 2023. Starosta vysvětlil 

jednotlivé položky kalkulace. Cena je stanovena na 26 Kč/m3. 

Usnesení č. 04/01/23: ZO schvaluje předloženou plánovanou kalkulaci cena vody pro 

kalendářní rok 2023 s cenou 26 Kč/m3.    9 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

5) Stanovení místa pro svatební obřady a oddávajících  

Je potřeba schválit místa pro konání svatebních obřadů a případně oddávajících. Navrženo 

místo před budovou obecního úřadu Doubravice a v celém katastru obce Doubravice, kú 

Doubravice u Dvora Králové a Zálesí u Dvora Králové. 

Usnesení č. 05/01/23: ZO schvaluje stanovení místa pro konání svatebních obřadů jako místo 

před budovou obecního úřadu Doubravice a v celém katastru obce Doubravice, kú 

Doubravice u Dvora Králové a Zálesí u Dvora Králové.  9 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

6) Žádost o finanční dar z rozpočtu obce pro Zdravotní klaun o.p.s.   

Organizace Zdravotní klaun o.p.s. si podala žádost o finanční dar. Proběhla diskuze. 

Usnesení č. 06/01/23: ZO schvaluje poskytnutí finančního daru organizaci Zdravotní klaun 

o.p.s. ve výši 2 000 Kč.      9 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

7) Stavebně technický a restaurátorský posudek a cenová nabídka na opravu pomníku na 

Zálesí na p. p. č. 351  

Předložen aktualizovaný posudek a cenová nabídka na opravu pomníku na Zálesí od p. 

Lengera ve výši 151 900,- Kč. 

Usnesení č. 07/01/23: ZO schvaluje zadání zakázky na opravu pomníku na Zálesí p. č. 351 

panu Zdeňku Lengerovi za cenu 151 900,- Kč a pověřuje starostu podpisem SOD. 

         9 pro, proti 0, zdržel se 0 

8) Zpráva z inventarizace  

Účetní přednesla zprávu z inventarizace, která se konala 2. 1. - 31. 1. 2023 k 31. 12. 2022. 

Konstatovala, že inventarizace proběhla řádně. 

Usnesení č. 08/01/23: ZO schvaluje inventarizační zprávu za rok 2022.   

         9 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

9) Vyhodnocení výběrového řízení na akci „Oprava veřejného osvětlení Doubravice“ 

Byly osloveny celkem 3 firmy. Došly 2 nabídky. Výběrová komise se sešla 23. 2. 2023. 

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 HMS – elektro s.r.o., 

Dvůr Králové n. L. 

 

 



Usnesení č. 09/01/23: ZO rozhodlo dle návrhu výběrové komise vybrat jako vítěze na akci 

„Oprava veřejného osvětlení Doubravice“ firmu HMS – elektro s.r.o., Vorlech 256, 544 01 

Dvůr Králové n. L., která nabídla nejnižší cenu a pověřilo starostu k dojednání a podpisu 

SOD.                   9 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

10) Vyhodnocení poptávkového řízení na akci „ul. Sádovská- zpomalovací prahy“  

Byly osloveny celkem 2 firmy, termín podání nabídek byl do 23. 2. 2023. Předložen záměr 

přímého zadání zakázky dle Vnitřní směrnice 1/2022. Kritériem byla stanovena nejnižší cena. 

Doporučena firma REKOM – Petr Šeba, Dvůr Králové n. L. 

Usnesení č. 10/01/23: ZO rozhodlo vybrat jako vítěze na akci „ul. Sádovská- zpomalovací 

prahy“ firmu REKOM – Petr Šeba, Smetanova 1511, 544 01 Dvůr Králové n. L., která 

nabídla nejnižší cenu a pověřilo starostu k dojednání a podpisu SOD.             

         7 pro, proti 0, zdržel se 2 

11) Žádost o změnu územního plánu    

Žadatelé si podali žádost o změnu územního plánu, a to v textové části odst. 6.1. Proběhla 

diskuze. 

Usnesení č. 11/01/23: ZO neschvaluje návrh žadatelů v rámci nejbližšího pořizování nového 

územního plánu nebo změny územního plánu prověřit změnu článku 6.1 textové části ÚP 

obce Doubravice a možné vypuštění části textu ,,na stabilizovaných plochách“ v odstavci 

„Přípustné využití“       9 pro, proti 0, zdržel se 0  

 

12) Cenová nabídka drenáže fotbalového hřiště 

Předložena cenová nabídka od p. Antoše na provedení drenáží na novém fotbalové hřišti. 

Proběhla diskuze. 

Usnesení č. 12/01/23: ZO schvaluje cenovou nabídku na drenáže na fotbalovém hřišti se 

zadáním p. Martinu Antošovi a pověřuje starostu sjednáním zakázky.   

         9 pro, proti 0, zdržel se 0 

13) Přijetí dotace na volbu prezidenta republiky 

Starosta požádal o přijetí dotace na volbu prezidenta republiky ve výši 38 600 Kč. 

Usnesení č. 13/01/23: ZO schvaluje přijetí dotace na volbu prezidenta republiky ve výši 

38 600,- Kč.        9 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

14) Rozpočtové opatření 

Předloženo RO č. 12/2022 nařízené starostou 31. 12. 2022, ve kterém se zvyšují příjmy i 

výdaje o 34 100,- Kč. 

ZO bere RO č. 12/2022 na vědomí. 

Dále předložen návrh RO č. 1/2023, ve kterém se příjmy navyšují o 44 500,- Kč a výdaje 

zvyšují o 195 900,- Kč. 

Usnesení č. 14/01/23: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2023.  9 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

15) Cenová nabídka na zpracování PD pro ohlášení stavby ,,Cesta za školou“  

Jedná se o zasazení projektu do nového zaměření pozemků a úpravu projektu dle dodatečných 

požadavků. Nabídku předložil DIK Janák s.r.o. 

Usnesení č. 15/01/23: ZO schvaluje cenovou nabídku na zpracování PD pro ohlášení stavby 

„Cesta za školou“ a pověřuje starostu vystavení objednávky. 9 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 

 

 



16) Cenová nabídka na měření odběru vody a přenos dat  

Na nové ČS Žlábek je namontováno měření odběru vody a přenosu dat, které nefunguje a má 

výpadky. Dodavatel technologie přestal komunikovat. Byla oslovena firma Kapka se žádostí o 

návrh řešení. Navrženy 2 cenové varianty – cca 40 tis a cca 92 tis. vč. DPH. 

Usnesení č. 16/01/23: ZO schvaluje cenovou variantu ve výši 92 323 Kč vč. DPH. 

         9 pro, proti 0, zdržel se 0 

17) Žádost o odkup části obecní p. p. č. 65/10  

Předložena žádost o odkoupení části obecního pozemku p. č. 65/10 v kú Doubravice u Dvora 

Králové. Proběhla diskuze. 

Usnesení č. 17/01/23: ZO schvaluje prodej části p. p. č. 65/10 a pověřuje starostu zadáním 

Geometrického plánu pro oddělení pozemku a poté vyvěšení záměru o prodeji.  

         9 pro, proti 0, zdržel se 0 

18) Diskuse, různé, závěr 

- informace o rekonstrukci silnice přes Zálesí ke křižovatce směr Libotov 

- místostarosta podal komentář k možnému novému způsobu odpadového systému, mezi 

občany bude distribuován dotazník o obsazenosti popelnic 

- místostarosta podal informace o možnostech pořízení nové komunální techniky 

 

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

poděkoval za účast a zasedání v 1915h ukončil. 

 

 

 

 

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

        ověřovatel                                ověřovatel                              starosta    
 


