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Zasedání zastupitelstva obce Doubravy
Obec
Doubravy

č. 26 konané dne: 11. dubna 2022

Přítomní zastupitelé: Ing. Šulák, Gajdůšková, Divoký, Mgr. Navrátilová,
Ing. Červinka, Miškářík,
Omluveni: 1
Hosté: 1
Program jednání:
Navrhuje se program jednání:
1, Ustanovení zapisovatele a dvou ověřovatelů
2, Žádosti
3, Schválení A, Účetní závěrky 2021, B, Závěrečného účtu obce a výsledku
hospodaření obce Doubravy za rok 2021 a jeho převod na účet 432
4, Rozpočtové opatření č. 2 roku 2022
5, Pomoc Ukrajině
6, Změna čísla položky rozpočtové skladby
7, Diskuze
Kdo je pro navržený program jednání:
hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 19/2022 - schváleno
1, Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Doubravy určuje ověřovatele zápisu
Jiřího Divokého a Ing. Jiřího Šuláka, do funkce zapisovatelky navrhuje
Gajdůškovou Jarmilu.
Kdo je pro schválení:
hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 20/2022 – schváleno
2, Žádosti
a) Předkládá se žádost o prodej, či dlouhodobý pronájem obecního pozemku č.
1455/6 mezi domem čp. 71 a místní komunikací
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru na prodej
obecního pozemku mezi domem čp. 71 a místní komunikací, kromě šíře 2
metrů lemující podélně místní komunikaci, který bude odměřen. Pozemek se
navrhuje prodat za účelem možnosti vybudování domácí ČOV, retenční nádrže,
přípojky NN, kanalizace a vody, pro výše uvedenou nemovitost žadatele.
Podmínkou pro hlasování ZO o prodeji obecního pozemku, bude doložení
projektové dokumentace domu čp. 71, pro umístění a napojení ČOV, retenční
nádrže a přípojek. Geometrické oddělení bude hrazeno žadatelem a při jeho

zaměření
bude
osobně
přítomen
starosta
obce.
hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 21/2022 – schváleno
b) Předkládá se žádost místní občanky k vyjádření se k projektu stavby RD a
schválení zveřejněného záměru č.1/2022 k připojení novostavby na inženýrské
sítě. Záměr byl řádně zveřejněn a nikdo se k němu nevyjádřil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženou projektovou
dokumentací novostavby RD a rovněž souhlasí se záměrem č.1/2022, pověřuje
starostu k uzavření smlouvy o výpůjčce a zřízení věcného břemene.
hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 22/2022 – schváleno
c) Předkládá se záměr č.2/2022, týkající se umístění přípojky NN k nemovitosti
čp. 130 na obecním pozemku. Záměr byl řádně zveřejněn a nikdo se k němu
nevyjádřil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem č.2/2022. a pověřuje
starostu k uzavření smlouvy o výpůjčce a zřízení věcného břemene.
hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 23/2022 – schváleno
d) Předkládá se záměr č.3/2022, týkající se umístění přípojky NN na obecním
pozemku 1452/51 k novostavbě na pozemku 18/39. Záměr byl řádně zveřejněn a
nikdo se k němu nevyjádřil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem č.3/2022 s tím, že
žadatelé provedou protlak pod místní komunikací tak, aby tato komunikace
nebyla jakkoliv poškozena. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k uzavření
smlouvy o výpůjčce a zřízení věcného břemene.
hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 24/2022 – schváleno
e) Předkládá se žádost SDH na příspěvek na hasičský sport mládeže ve výši
30.000,- Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s příspěvkem z obecního rozpočtu
ve výši 30.000,- Kč pro hasičský sport mládeže SDH Doubravy.
hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 25/2022 – schváleno
f) Předkládá se žádost SDH na finanční příspěvek na pořádání okrskové
hasičské soutěže, která proběhne v Doubravách dne 14. 5. 2022.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím finančního daru pro
SDH Doubravy ve výši 20.000,- Kč z obecního rozpočtu, na pořádání okrskové
hasičské soutěže v Doubravách.
hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 26/2022 – schváleno

3, Schválení A, Účetní závěrky 2021, B, Závěrečného účtu obce a výsledku
hospodaření obce Doubravy za rok 2021 a jeho převod na účet 432
Předkládá se ke schválení Závěrečný účet obce za rok 2021. Návrh byl řádně
zveřejněn od 22.3.2022 spolu se Zprávou č.91/2021/EKO o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Doubravy za rok 2021 ze dne 4.2.2022,
Rozvahou, Výkazem zisku a ztrát, Výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu,
Přílohou. Zastupitelstvo obce konstatuje, že předložené výkazy jsou dostatečně
informativní a zjišťované skutečnosti jsou řádně zdokumentované.
A, Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Doubravy
k rozvahovému dni 31.12.2021.
Kdo je pro schválení:
hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 27/2022 - schváleno
B, Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce
Doubravy a závěrečný účet obce Doubravy za rok 2021 včetně zprávy
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021, a
to bez výhrad. Zastupitelstvo přijímá opatření k nápravě nedostatků.
Výsledek hospodaření obce v roce 2021 ve výši 2.258.587,78 Kč převést na účet
432, tj. do nerozděleného zisku minulých let.
Kdo je pro schválení:
hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 28/2022 - schváleno
4. Rozpočtové opatření č.2 roku 2022
Předkládá se ke schválení rozpočtové opatření č.2 roku 2022, na příjmové straně
povýšení o 36 tis.Kč na celkem 7,905 tis.Kč, zejména na položce 1122 –
povýšení rozpočtované daně z příjmu za obec o 21 tis.Kč , §3399 pol.2132
příjmy z pronájmu víceúčelové budovy o 10 tis.Kč, §1032 pol.2111 – 5tis.Kč
z prodeje dřeva. Výdajová stránka se povyšuje o 226 tis.Kč na celkem 8,607
tis.Kč, zejména na §2223 - přechody na křižovatce a plánovaný radarový
informační panel – 200 tis.Kč, dále § 6399 – platby daně obec recipročně 21
tis.Kč, §4379 – 5tis.Kč – fin.dar Lince bezpečí.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.2.
hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 29/2022 – schváleno
5, Pomoc Ukrajině
Předkládá se návrh finanční pomoci pro Ukrajinu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 50.000,- Kč
z obecního rozpočtu, který bude směřován na konto Červeného kříže.
hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 30/2022 – schváleno
Úkol pro starostu a hospodářku: Zajistit odeslání finančního daru.

6, Změna čísla položky rozpočtové skladby
Předkládá se informace o změně čísla položky rozpočtové skladby. Na základě
vyhlášky č. 412/2021 Sb. platné od 23. 11. 2021 a účinné od 1.1.2022, kterou se
mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě položka 1340 – Poplatek
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů – je nahrazena položkou 1345– Příjem z
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. V rámci rozpočtového opatření
č.1/2022 schváleného rozpočtu na rok 2022 byly tyto položky opraveny. Tuto
opravu bere ZO na vědomí.
Informace byla zveřejněna na úřední desce v listinné i elektronické podobě a na
internetových stránkách obce Doubravy dne 14.2.2022.
7, Diskuze
a) Starosta informoval zastupitele o postupu dotace na nové hasičské auto.
b) Starosta informoval zastupitele o zaplněnosti kulturního areálu, kdy
v případě, že v daném víkendovém termínu jej žádá více zájemců, bude pořadí
povolení akce usměrňovat dle datumu podané žádosti a rovněž i s ohledem na
vzájemnou dohodu všech žadatelů.
c) Požadavek na starostu zajistit dřevo na akci Pálení Čarodějnic, občerstvení
pak zajistí předsedkyně kulturní komise.
d) Informace starosty a vedoucí mládeže SDH Doubravy:
- stavění máje v obci se uskuteční 30.4.2022. Součástí akce bude i průvod
čarodějnic, který proběhne mezi 17:30 -18:00 hod.
- v rámci konání okrskové soutěže je třeba nahlásit na vodárny zvýšený odběr
vody v obci
- v případě potřeby SDH žádá o zapůjčení ozvučení na okrskovou soutěž
- žádost na starostu obce: v polovině května končí technická způsobilost k
provozu u hasičského vozidla a je třeba ji obnovit. Rovněž je třeba nahlásit has.
auto do režimu e-dálniční známky.
Konec zasedání ve 19,00 hod. Příští zastupitelstvo: 16. 5. 2021 v 17.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Doubravy.
Za správnost:
Jiří Divoký

Gajdůšková Jarmila

Ing. Jiří Šulák

