Obec Doubravice
Z á p i s č. 02/2022
ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice, které se konalo dne 30. května 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: 1700 hod.
Přítomno bylo 9 zastupitelů z 9.
Ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Pavel Hlavatý a Ing. Libor Sedláček.
Zapsáno: 1. 6. 2022
Program byl bez připomínek schválen v konečné podobě vč. bodů 10b a 15:
1) Žádost o příspěvek Linky bezpečí
2) Žádost o příspěvek Oblastní charity Dvůr Králové n. L.
3) Žádost o příspěvek ZŠ Dukelských bojovníků a MŠ Dubenec
4) Žádost o příspěvek Domova sv. Josefa
5) Návrh darovacích smluv na jezdecké závody na Zálesí
6) Návrh na úpravu Vnitřní směrnice 1/2016 o zadávání VZMR
7) Žádost Okresního soudu v Trutnově o volbu soudní přísedící
8) Přijetí dotace SFDI na akci „Chodníky podél II/325 Doubravice-směr Bílá Třemešná“
9) Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2022 – 2026
10a) Rozpočtová opatření 1 - 4/2022
10b) Návrh rozpočtového opatření č. 5/2022
11) Provozní řád sportoviště
12) Zpracování energetického plánu území MAS a Přistoupení k Paktu starostů a primátorů
13) Zrušovací nařízení – OZV 2/1997
14) OZV o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí u zdanitelných staveb
15) Cenová nabídka na TDS
16) Diskuze, různé, závěr
1) Žádost o příspěvek Linky bezpečí
Linka bezpečí z. s. si podala žádost o poskytnutí finančního příspěvku na činnost ve výši
3 000,-Kč. Proběhla diskuze.
Usnesení č. 01/02/22: ZO schvaluje neposkytnutí finančního daru Lince bezpečí z. s.
9 pro, proti 0, zdržel se 0
2) Žádost o příspěvek Oblastní charity Dvůr Králové n. L.
Oblastní charita Dvůr Králové si podala žádost o poskytnutí finančního příspěvku na činnost
ve výši 4 000,-Kč. Proběhla diskuze.
Usnesení č. 02/02/22: ZO schvaluje neposkytnutí finančního daru Oblastní charitě Dvůr
Králové.
9 pro, proti 0, zdržel se 0
3) Žádost o příspěvek ZŠ Dukelských bojovníků a MŠ Dubenec
ZŠ Dukelských bojovníků a MŠ Dubenec si podala žádost o poskytnutí finančního daru na
modernizaci školní dílny. Proběhla diskuze.
Usnesení č. 03/02/22: ZO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,- Kč ZŠ
Dukelských bojovníků a MŠ Dubenec a pověřuje starostu vypracováním a podpisem darovací
smlouvy.
9 pro, proti 0, zdržel se 0
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4) Žádost o příspěvek Domova sv. Josefa
Domov sv. Josefa si podal žádost o finanční podporu na zkvalitnění péče o lidi nemocné
roztroušenou sklerózou. Navrženo poskytnout dar ve výši 10 000,-Kč.
Usnesení č. 04/02/22: ZO schvaluje poskytnutí finančního daru Domovu sv. Josefa v Žirči ve
výši 10 000,- Kč a pověřuje starostu podpisem příslušné darovací smlouvy.
8 pro, proti 0, zdržel se 1
5) Návrh darovacích smluv na jezdecké závody na Zálesí
Předložen návrh darovací smlouvy na finanční dar do Soutěže č. 4 - parkur stupně Z - O cenu
obce Doubravice konané 2. 7. a 6. 8. 2022. Ceny budou odstupňované od 1. - 5. místa
částkami 1 500 Kč, 1 300 Kč, 1 000 Kč, 700 Kč a 500 Kč.
Usnesení č. 05/02/22: ZO schvaluje Darovací smlouvy na finanční dary ve výši 1 500 Kč,
1 300 Kč, 1 000 Kč, 700 Kč, 500 Kč do jezdecké soutěže O cenu obce Doubravice Soutěž č. 4
- parkur stupně Z, konané 2. 7. a 6. 8. 2022 v Zálesí. ZO pověřuje starostu podpisem těchto
smluv.
8 pro, proti 0, zdržel se 1
6) Návrh na úpravu Vnitřní směrnice 1/2016 o zadávání VZMR
Předložen návrh na úpravu Vnitřní směrnice 1/2016 o zadávání VZMR. Přibyl zde článek II a
úpravy částek v článku I, III a IV.
Usnesení č. 06/02/22: ZO schvaluje Vnitřní směrnici č. 1/2022 o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu v předloženém znění.
9 pro, proti 0, zdržel se 0
7) Žádost Okresního soudu v Trutnově o volbu soudní přísedící
Okresní soud v Trutnově požádal o projednání volby soudní přísedící pro období
následujících 4 let.
Usnesení č. 07/02/22: ZO schvaluje soudní přísedící Okresního soudu v Trutnově na
následující 4 roky.
9 pro, proti 0, zdržel se 0
8) Přijetí dotace SFDI na akci „Chodníky podél II/325 Doubravice-směr Bílá Třemešná“
Předložena smlouva o poskytnutí dotace ze SFDI č. 996/B1/2022 na akci „Chodníky podél
II/325 Doubravice-směr Bílá Třemešná“ ve výši 1 752 998,- Kč. Starosta požádal o přijetí této
dotace.
Usnesení č. 08/02/22: ZO schvaluje přijetí dotace ze SFDI na akci „Chodníky podél II/325
Doubravice-směr Bílá Třemešná“ ve výši 1 752 998,- Kč a pověřuje starostu podpisem
Smlouvy č. č. 996/B1/2022.
9 pro, proti 0, zdržel se 0
9) Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2022 – 2026
Navrženo zachovat stávající počet 9 členů ZO na další volební období 2022-2026.
Usnesení č. 09/02/22: ZO schvaluje na volební období 2022 - 2026 devítičlenné zastupitelstvo
obce.
9 pro, proti 0, zdržel se 0
10a) Rozpočtová opatření 1 - 4/2022
Předloženo rozpočtové opatření č. 1/2022 nařízené starostou dne 31. 1. 2022, ve kterém se
navyšují výdaje o 1 000,- Kč, RO č. 2/2022 z 31. 3. 2022, ve kterém se navyšují příjmy o
26 350,- Kč a výdaje o 31 250,- Kč, RO č. 3/2022 z 30. 4. 2022, ve kterém se navyšují příjmy
o 678 070,- Kč a RO č. 4/2022 z 18. 5. 2022, ve kterém se navyšují výdaje o 17 000,- Kč.
ZO bere rozpočtová opatření č. 1 - 4/2022 na vědomí.
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10b) Návrh rozpočtového opatření č. 5/2022
Dále předložen návrh rozpočtového opatření č. 5/2022, ve kterém se příjmy i výdaje navyšují
o částku 1 752 998,- Kč.
Usnesení č. 10b/02/22: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022. 9 pro, proti 0, zdržel se 0
11) Provozní řád sportoviště
Předložen návrh Provozního řádu víceúčelového sportoviště Doubravice. Sportoviště je
předáno do užívání s výhradami. Navrženo nechat vyrobit pro lepší přehlednost ceduli
s piktogramy.
Usnesení č. 11a/02/22: ZO schvaluje předložený Provozní řád víceúčelového sportoviště
Doubravice.
9 pro, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 11b/02/22: ZO schvaluje předložený ceník víceúčelového sportoviště Doubravice.
9 pro, proti 0, zdržel se 0
12) Zpracování energetického plánu území MAS a Přistoupení k Paktu starostů a primátorů
Tento plán bude zpracovávat MAS Královédvorsko a mohl by obcím do budoucna sloužit
jako jeden z podkladů při získávání dotací z Modernizačního fondu na projekty spojené
s úsporou energie.
Usnesení č. 12/02/22: ZO schvaluje přistoupení obce Doubravice k Paktu starostů a
primátorů.
9 pro, proti 0, zdržel se 0
13) Zrušovací nařízení – OZV č. 2/1997
OZV č. 2/1997 je z 26. 6. 1997 a Finančním úřadem pro KHK byla v současnosti posouzená
jako nevyhovující. K nápravě musíme přijmout zrušovací nařízení.
Usnesení č. 13/02/22: ZO schvaluje Nařízení, kterým se ruší obecně závazná
vyhláška/vyhláška vydaná v přenesené působnosti/ č.2/1997, o použití koeficientu pro
výpočet daně z nemovitostí.
9 pro, proti 0, zdržel se 0
14) OZV o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí u zdanitelných staveb
Předložena nová OZV o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí u
zdanitelných staveb, ve které se stanovuje koeficient ve stejné výši tj. 1,5 na území celé obce.
Usnesení č. 14/02/22.: ZO schvaluje vydání OZV o stanovení koeficientu pro výpočet daně
z nemovitých věcí u zdanitelných staveb.
9 pro, proti 0, zdržel se 0
15) Cenová nabídka na TDS
Předložen návrh cenové nabídky p. D. Kadavého na zajištění technického dozoru stavebníka
při akci „Chodníky podél II/325 Doubravice-směr Bílá Třemešná“ Proběhla diskuze.
Usnesení č. 15/02/22: ZO schvaluje cenovou nabídku na technický dozor výstavby chodníků
podél II/325 Doubravice.
6 pro, proti 0, zdržel se 3
16) Diskuze, různé, závěr
- je dokončená stavba nové ČS na Žlábku, stavebně bez závad
- stav potoka a přilehlé vodní nádrže u čp. 58 – potok je ve vlastnictví Povodí Labe, nádrž ve
vlastnictví obce lze vhodnou technikou vyčistit od nánosu bahna
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Vzhledem k tomu, že již nebylo dalších dotazů ani připomínek, starosta všem přítomným
poděkoval za účast a zasedání v 1815 h ukončil.
.....................................
ověřovatel

.........................................
ověřovatel
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.........................................
starosta

