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Obec Doubek 

 
Zastupitelstvo obce Doubek 

 

Zápis č. 10 z veřejného zasedání, 
konaného dne 7.8. 2019, od 18:00 hodin 

 
Přítomni:  Kuprová, Čížková, Vykydal, Glaser, Čadilová, Mecerová, Štencl 
Omluveni:  
 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Michala Glasera a Aleše Vykydala  a  
zapisovatelem Jindřicha Štencla. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 1, Zdrželi se 0 
 
Kontrola předcházejícího zápisu 
 

K zápisu č.9  nevznesl nikdo žádné námitky. 
 
Program zasedání: 

1. Zpevnění krajnice s asfaltem a napojení svodů do dešťového potrubí  
2. Zpevnění krajnice od trafostanice směrem k hasičárně 
3. Žádost o souhlas s vysazením živého plotu 
4. Smlouva o umístění komunikačního zařízení na budovu Obecního úřadu 
5. Žádost manželů Pelantových 
6. Darovací smlouva na sloup veřejného osvětlení 

 
 

1.   Zpevnění krajnice s asfaltem a napojení svodů do dešťového potrubí 

 
Zastupitelstvo projednalo cenové nabídky na zpevnění krajnice s asfaltem a napojení svodů do 
dešťového potrubí od Žernovky směrem k ‘pekárně‘ a to ve dvou variantách, asfaltem, nebo 
štěrkem. 
 
Výsledek hlasování :  
Varianta asfalt –  Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 
Varianta štěrk – Pro 0, Proti 7, Zdrželi se  0 
 
Zastupitelstvo pověřuje starostku uzavřením smlouvy o dílo 
 
 

 
2.  Zpevnění krajnice od trafostanice k hasičárně 

Na základě výběrového řízení Zastupitelstvo vybralo firmu Václav Dobrý – VKD Mnichovice jako 

realizátora stavebních úprav na zpevnění krajnice ve směru od trafostanice k hasičárně. Firma 

splnila všechny požadované podmínky v řádném termínu a její cena byla nejnižší. Na firmu jsou 

zároveň i pozitivní reference s minulých zakázek. 

Výsledek hlasování :  Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 

 

Zastupitelstvo pověřuje starostku uzavřením smlouvy o dílo 
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3. Žádost o souhlasné stanovisko s vysazením živého plotu z vnější strany 

pozemku č.156/6 

Zastupitelstvo projednalo žádost o souhlasné stanovisko s vysazením živého plotu z vnější 

strany pozemku č.156/6, č.j.140/2019.  

Výsledek hlasování :  Pro 6, Proti 1, Zdrželi se 0 
 

4. Smlouva o umístění komunikačního zařízení na budovu Obecního řadu 

Vzhledem k tomu, že bylo nutné smlouvu přepracovat, bylo schválení smlouvy odloženo na 
příští schůzi Zastupitelstva 
 

5. Žádost manželů Pelantových č.p.14 o stanovení ceny stočného 

Zastupitelstvo projednalo žádost manželů Pelantových o stanovení ceny stočného. 

Výsledek hlasování :  Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 
 
Zastupitelstvo stanovilo cenu stočného dle příslušného předpisu 
 

6. Darovací smlouva na sloup veřejného osvětlení a jeho výstavbu 

Zastupitelstvo projednalo návrh darovací smlouvy na sloup veřejného osvětlení a jeho výstavbu 

Výsledek hlasování :  Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 
 
Zastupitelstvo pověřuje starostku podepsáním darovací smlouvy na sloup veřejného 
osvětlení a jeho výstavbu 
 

 

 
 
 

Termín příštího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Doubek: 4.9.2019 od  18:00h 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 7.8. 2019 
 
 
Zapisovatel:  Jindřich Štencl ………………………………… 
 
Ověřovatelé:   Mgr. Aleš Vykydal ………..…………………… 
 
   Michal Glaser …..…………………..…………. 
 

 

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

                                                                                              Starostka Renata Kuprová 
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USNESENÍ č. 14 

ze zasedání zastupitelstva obce Doubek ze dne 7.8.2019 
 
 
Zastupitelstvo obce Doubek: 
 

 
A: schvaluje 
  

- Nabídku na zpevnění krajnice s asfaltem a napojení svodů do dešťového potrubí 
- Výběr firmy Václav Dobrý – VKD Mnichovice na zpevnění krajnice od trafostanice k 

hasičárně 
- souhlasné stanovisko s vysazením živého plotu z vnější strany pozemku č.156/6 

s omezením dle územního plánu a zákona č.183/2006 Sb. 
- dle zák.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích je stanovena spotřeba stočného pro 

rekreační objekty stanovena na 25m3 na osobu a rok, v Doubku je pro rok 2019 
stanovena cena 1m3 /50,-Kč 

 
 
 

B: pověřuje starostku 
- uzavřením smlouvy od dílo na zpevnění krajnice asfaltem u pekárny a zpevnění krajnice 

od trafostanice k hasičárně s firmou Václav Dobrý – VKD Mnichovice 
- uzavřením darovací smlouvy na sloup veřejného osvětlení a jeho výstavbu 

  
 
 

 

 

Zapisovatel:  Jindřich Štencl……………………………. 

 

 

Ověřovatelé: Mgr. Aleš Vykydal ………………………. 

                     Michal Glaser…………………………….. 

 

 

…………..…………………………………………… 

                                                               Starostka obce Doubek Renata Kuprová 
 


