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Obec Doubravice 

Z á p i s   č. 04/2022 

ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice, které se konalo dne 6. září 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: 1800 hod. 

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

Ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Dagmar Ruščáková a Mgr. Lucie Baliharová. 

Zapsáno: 9. 9. 2022 

 

Program byl bez připomínek schválen v konečné podobě vč. bodů 7 a 8: 

1) Žádost o příspěvek na domácí ČOV 

2) Prodej částí p. p. č. 11 díl „a“ a díl „d“ a koupě části p. p. č. 227 díl „c“ 

3) Strategický rozvojový dokument obce na období 2023 – 2027 

4) Žádost o příspěvek Diakonie ČCE Dvůr Králové n. L. 

5) Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce  

6) Návrh na předčasné splacení úvěru č. 2020004404 

7) Žádost o příspěvek při narození dítěte 

8) Návrh rozpočtového opatření č. 08/2022 

9) Diskuze, různé, závěr 

 

1) Žádost o příspěvek na domácí ČOV 

Žadatelka podala žádost o příspěvek na pořízení domovní ČOV. Všechny doklady řádně 

doložila. 

Usnesení č. 01/04/22: ZO schvaluje vyplacení finančního příspěvku na pořízení domovní 

ČOV ve výši 22 506,- Kč na základě Veřejnoprávní smlouvy a pověřuje starostu jejím 

podpisem.           8 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

2) Prodej částí p. p. č. 11 díl „a“ a díl „d“ a koupě části p. p. č. 227 díl „c“ 

Záměr na prodej p. p. č. 11 díl „a“ a díl „d“ o výměrách 108 m2 a 144 m2 v obci Doubravice, 

k. ú. Doubravice u Dvora Králové, byl zveřejněn po zákonnou dobu. Zůstali jediní zájemci. 

Navržená prodejní cena činí 80 Kč/m2.  

Zároveň v rámci jedné smlouvy kupuje obec Doubravice p. p. č. 227 díl „c“ o výměře 11 m2 

za cenu 80 Kč/m2. Dále ve stejné smlouvě bude řešeno zřízení věcného břemene na p. p. č. 12 

a p. p. č. 13/4 ve prospěch obce za úplatu 500 Kč za každý pozemek. Náklady za vyhotovení 

geometrického plánu budou v režii obce, sepsání smlouvy a návrh na vklad se bude dělit 

rovným dílem mezi 3 účastníky.  

Usnesení č. 02a/04/22: ZO schvaluje dle GP č. 434-260/2022 prodej p. p. č. 11 díl „a“, ostatní 

plocha, o výměře 108 m2 v obci Doubravice, k. ú. Doubravice u Dvora Králové n. L. za cenu 

80 Kč/m2, tedy celkem 8 640 Kč, prodej p. p. č. 11 díl „d“, ostatní plocha, o výměře 144 m2 

v obci Doubravice, k. ú. Doubravice u Dvora Králové n. L. za cenu 80 Kč/m2, tedy celkem  

11 520 Kč. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy.  8 pro, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení č. 02b/04/22: ZO schvaluje dle GP č. 434-260/2022 koupi p. p. č. 227 díl „c“ o 

výměře 11 m2 za cenu 80 Kč/m2, tedy celkem 968 Kč. ZO pověřuje starostu podpisem 

smlouvy.        8 pro, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení č. 02c/04/22: ZO schvaluje dle GP č. 434-260/2022 zřízení věcného břemene na p. 

p. č. 12 a p. p. č. 13/4 ve prospěch obce za úplatu 500 Kč za každý pozemek, celkem 1000 Kč. 

ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy.    8 pro, proti 0, zdržel se 0 
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Usnesení č. 02d/04/22: ZO schvaluje, aby náklady za vyhotovení GP šly k tíži obce a náklady 

za sepsání smlouvy a návrh na vklad u prodeje, koupě a zřízení věcného břemene byly 

rozděleny rovným dílem mezi 3 účastníky.    8 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

3) Strategický rozvojový dokument obce na období 2023 – 2027 

Současný dokument má platnost do konce r. 2022. Zpracovávali jsme si ho vlastními silami. 

Navrženo vytvořit pracovní skupinu ve složení D. Hažvová, P. Hlavatý, V. Paula a M. 

Křížová. Skupina připraví návrh nového dokumentu a předloží ho na nejbližším zasedání 

nově zvolenému zastupitelstvu. 

 

4) Žádost o příspěvek Diakonie ČCE Dvůr Králové n. L. 

Diakonie ČCE si podala žádost o finanční dar na krytí provozních nákladů sociálních služeb 

poskytovaných v r. 2022 našim občanům.  

Usnesení č. 04/04/22: ZO schvaluje finanční dar ve výši 14 000,-Kč Diakonii ČCE, středisko 

Dvůr Králové n/L a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.  8 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

5) Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce  

Předložena Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti  č. IV-12-2022249/VB/2-

Doubravice knn pro p. č. 90 s ČEZ Distribuce a. s. Jedná se o novostavbu RD. Byla již 

zřízena smlouva o smlouvě budoucí. Věcné břemeno je úplatné ve výši 2 000 Kč ve prospěch 

obce. 

Usnesení č. 05/04/22: ZO schvaluje znění Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti   

č. IV-12-2022249/VB/2-Doubravice knn pro p. č. 90.  8 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

6) Návrh na předčasné splacení úvěru č. 2020004404 

Předložen návrh na předčasné splacení úvěru č. 2020004404 na pořízení budovy č. p. 106. 

Usnesení č. 06/04/22: ZO schvaluje předčasné splacení úvěru č. 2020004404 dle podmínek 

úvěrové smlouvy. 

         8 pro, proti 0, zdržel se 0 

7) Žádost o příspěvek při narození dítěte 

Žadatelka si podala žádost o příspěvek při narození dítěte.  

Usnesení č. 07/04/22: ZO schvaluje vyplacení finančního daru při narození dítěte v částce 

10 000,- Kč.        8 pro, proti 0, zdržel se 0 

8) Návrh rozpočtového opatření č. 08/2022 

Předložen návrh rozpočtového opatření č. 08/2022, ve kterém se navyšují výdaje o      

824 500 Kč.  

Usnesení č. 08/04/22: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 08/2022.  8 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

9) 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 19 h ukončil. 

 

 

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

        ověřovatel                                ověřovatel                              starosta     

 


