
     Obec Doubravice 

     Z á p i s   č. 03/2015 

 

ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice, které se konalo dne 9. dubna 2015 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: 17.30 hod. 

Přítomno bylo 8 zastupitelů z 9 a 5 občanů. 

Ověřovateli zápisu byli určeni p. Pavel Derda a Ing. Karel Hrdina. 

Zapsáno: 16. 4. 2015  

 

Program byl bez připomínek schválen v konečné podobě vč. bodu č. 6: 

1) Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

2) Doplnění členů výborů zastupitelstva a přejmenování výboru 

3) Pověření starosty k provádění rozpočtových změn 

4) Finanční limit pro starostu 

5) Nákup komunální techniky 

6) Jmenování výběrové a hodnotící komise na zakázku „Oprava cesty Velehrádek“ 

7) Diskuze, různé, závěr 

 

1) Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

Zastupitelstvo obce Doubravice na svém zasedání dne 9. 4. 2015 projednalo ,,Smlouvu č. 

14206833 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního 

programu Životní prostředí“ a související ,,Rozhodnutí o poskytnutí dotace EDS/SMVS 

115D222005711“. 

Usnesení č. 01/03/15: Zastupitelstvo obce Doubravice schvaluje ,,Smlouvu č. 14206833 o 

poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu 

Životní prostředí“ a související ,,Rozhodnutí o poskytnutí dotace EDS/SMVS 

115D222005711“. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy č. 14206833. 

8 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

2) Doplnění členů výborů zastupitelstva a přejmenování výboru 

Podle zákona o obcích je dáno, že výbory musí být nejméně tříčlenné, a proto je třeba je 

doplnit na příslušný počet členů. Dále se přejmenuje komise výstavby a ŽP nově na výbor 

výstavby a ŽP. 

Usnesení č. 02/03/15: ZO schvaluje přejmenování z komise výstavby a ŽP na výbor výstavby 

a ŽP.         8 pro, proti 0, zdržel se 0 

Členem finančního výboru navržen Ing. Karel Hrdina. Funkce bude vykonávána bezplatně. 

Usnesení č. 02a/03/15: ZO schvaluje navrženého člena. Funkce bude vykonávána bezplatně. 

7 pro, proti 0, zdržel se 1 

Prvním členem kontrolního výboru navržen Ing. Pavel Hlavatý.  Funkce bude vykonávána 

bezplatně. 

Usnesení č. 02b/03/15: ZO schvaluje navrženého člena. Funkce bude vykonávána bezplatně. 

7 pro, proti 0, zdržel se 1 

Druhým členem kontrolního výboru navržen p. Pavel Derda. Funkce bude vykonávána 

bezplatně. 

Usnesení č. 02c/03/15: ZO schvaluje navrženého člena. Funkce bude vykonávána bezplatně. 

7 pro, proti 0, zdržel se 1 
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Členkou sociálního výboru navržena Ing. Dagmar Ruščáková. Funkce bude vykonávána 

bezplatně. 

Usnesení č. 02d/03/15: ZO schvaluje navrženou členku. Funkce bude vykonávána bezplatně. 

7 pro, proti 0, zdržel se 1 

První členkou kulturní komise navržena Mgr. Lucie Baliharová. Funkce bude vykonávána 

bezplatně. 

Usnesení č. 02e/03/15: ZO schvaluje navrženou členku. Funkce bude vykonávána bezplatně. 

7 pro, proti 0, zdržel se 1 

Druhou členkou kulturní komise navržena Ing. Dagmar Ruščáková. Funkce bude vykonávána 

bezplatně. 

Usnesení č. 02f/03/15: ZO schvaluje navrženou členku. Funkce bude vykonávána bezplatně. 

7 pro, proti 0, zdržel se 1 

Členem výboru výstavby a ŽP navržen p. Vít Paula. Funkce bude vykonávána bezplatně. 

Usnesení č. 02g/03/15: ZO schvaluje navrženého člena. Funkce bude vykonávána bezplatně. 

7 pro, proti 0, zdržel se 1 

 

3) Pověření starosty k provádění rozpočtových změn 

Starosta požádal o aktualizaci pověření schvalováním rozpočtovým opatření. Viz příloha. 

Usnesení č. 03/03/15: ZO schvaluje, aby v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č.128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byla stanovena kompetence 

starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:   

Starosta obce může samostatně provádět rozpočtová opatření v případech rozpočtového 

zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů. Dále může samostatně 

provádět rozpočtová opatření, jsou-li vyvolána organizačními změnami, pokud tyto změny 

nevyvolají vznik či zvýšení schodku rozpočtu nebo snížení přebytku rozpočtu. Rozpočtová 

opatření, která vyvolají vznik či zvýšení schodku rozpočtu nebo snížení přebytku 

rozpočtu, může starosta obce samostatně provádět jen v případech, kdy zapojení výdaje 

vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, výdaj k odvrácení možných škod, v případě 

havárií nebo stavu nouze a dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady 

penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady. Dále v případech 

úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a dalších nutných výdajů, 

kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj 

musí být realizován. ZO si vyhrazuje provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený 

starostovi obce.       8 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

4) Finanční limit pro starostu 

Finanční limit pro starostu byl navýšen v r. 2010 na 40 000,-Kč na opravy, materiál a služby 

bez souhlasu celého ZO. V nynější době tato částka nekoresponduje s Vnitřní směrnicí o 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Navrženo doplnit stávající limit o další dvě 

položky, a to dodávky a služby do 60 500,-Kč s DPH a stavební práce do 90 750,-Kč s DPH 

bez souhlasu celého ZO.  

Usnesení č. 04/03/15: ZO souhlasí s finančním limitem ve výši 40 000,-Kč na opravy, 

materiál a služby bez souhlasu celého ZO a dále starosta obce může po schválení 

místostarostou a předsedou finančního výboru zadat zakázku malého rozsahu na dodávky a 

služby do 60 500,-Kč a na stavební práce do 90 750,-Kč dle Vnitřní směrnice o zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu.     8 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 



 

      - 3 – 

5) Nákup komunální techniky 

SFŽP pro letošní rok pozastavil dotační titul na snížení prašnosti a peněžní prostředky 

přesunul do dotačního titulu na likvidaci bioodpadu. Přišli jsme tedy o možnost v letošním 

roce požádat o dotaci na nákup komunální techniky.  

Navrženo vrátit se k původní variantě nákupu traktůrku se sečením a mulčováním 

v odhadované ceně cca do 160 000,-Kč a oslovit 3 firmy, zabývající se prodejem takovéhoto 

traktůrku. 

Usnesení č.05/03/15: ZO pověřuje starostu oslovením 3 firem, zabývajících se prodejem 

příslušné komunální techniky.     8 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

6) Jmenování výběrové a hodnotící komise na zakázku „Oprava cesty Velehrádek“ 

Starosta navrhl členy do výběrové a hodnotící komise na zakázku „Oprava cesty Velehrádek“  

v tomto složení: p. Pavel Derda, Ing. Pavel Hlavatý, p. Vít Paula, Ing. Karel Hrdina a Ing. 

Libor Sedláček. Administraci zajistí starosta p. Miloš Valášek. Výběrová a hodnotící komise 

se sejde dne 27. 4. 2015 od 17 h. 

Usnesení č.06/03/15: ZO schvaluje výběrovou a hodnotící komisi ve složení p. Pavel Derda, 

Ing. Pavel Hlavatý, p. Vít Paula, Ing. Karel Hrdina a Ing. Libor Sedláček. 

8 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

7) Diskuze, různé, závěr 

dotaz paní M. Malá: zda se bude opravovat protékající nádržka u čp. 58 

 - p. Derda a Ing. Hlavatý provedou posouzení stavu, v případě nutnosti se osloví 

    nějaký odborník 

dotaz paní E. Seirtová: terénní úprava pozemku za čp. 4 

 - možnost srovnání terénu, popř. strhnutí povrchu, instalace lavičky 

dotaz pan O. Rambousek: proč koně na Zálesí nejezdí k lesu po cestě, ale rozjíždějí kraje 

 - domluva s majitelkou stájí na Zálesí již proběhla, pokud nedojde k nápravě, bude 

   znovu řešeno 

 

 

Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné dotazy ani připomínky, starosta všem přítomným 

poděkoval za účast a zasedání v 1820  hod. ukončil. 

 

 

………………………….            …………………………..     ………………………….. 

     ověřovatel                                           ověřovatel                               starosta 

 


