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Obec Doubek 

 
Zastupitelstvo obce Doubek 

 

Zápis č. 11 z veřejného zasedání, 
konaného dne 4.9. 2019, od 18:00 hodin 

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

Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Danu Čadilovou  a Jindřicha Štencla  a  
zapisovatelem Aleše Vykydala. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 1, Zdrželi se 0 
 
Kontrola předcházejícího zápisu 
 

K zápisu č. 10  nevznesl nikdo žádné námitky. 
 
Program zasedání: 

1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  
2. Smlouva o pronájmu části pozemku – záměr 
3. Žádost  - Markéta Vomáčková – stanovení stočného 
4. Žádost – Matouš Rajmont  - snížení nájmu 
5. Smlouva o umístění komunikačního zařízení na budovu Obecního úřadu 
6. Přístavba ZŠ Mukařov – detašované pracoviště v Louňovicích 
7. MŠ Doubek - zřízení 
 

 
1.   Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene   

 
Zastupitelstvo  projednalo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 
umístění stavby č.IV-12-6024479/VB/2 na č,parc. 343, Doubek mezi Obcí Doubek a firmou ČEZ 
Distribuce, a.s. 
 
Výsledek hlasování:  Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0 
 

 
2.   Smlouva o pronájmu části pozemku 

Zastupitelstvo projednalo záměr – návrh Smlouvy  o pronájmu části pozemku par.č.265/23, a to  

mezi Obcí Doubek jako pronajímatelem a panem Radkem Smolou jako nájemcem. 

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

3. Žádost – pí.Vomáčková 

Zastupitelstvo projednalo žádost paní Markéty Vomáčkové  o stanovení ceny stočného. 

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

Zastupitelstvo stanovilo cenu stočného dle příslušného předpisu 
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4. Žádost – p.Rajmont 

 

Zastupitelstvo projednalo žádost pana Matouše Rajmonta o snížení nájmu obecních prostor za 

měsíce červenec 2019 a srpen 2019  

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

5. Smlouva o umístění komunikačního zařízení na budovu Obecního 
úřadu 
 

Zastupitelstvo projednalo upravenou a doplněnou Smlouvu z předchozího zasedání. 
 

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

6. Přístavba ZŠ Mukařov – detašované pracoviště v Louňovicích 

Zastupitelstvo projednalo nutnost finančně se podílet  na přístavbě ZŠ Mukařov 

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

 

7. MŠ Doubek – zřízení 

Zastupitelstvo jednalo o nutnosti zajištění dostupnosti předškolní výchovy dětí trvale žijících 

v obci Doubek pro následující roky. Z důvodu nemožnosti zajistit předškolní výchovu v okolních 

MŠ zastupitelstvo projednalo možnost zřídit a provozovat MŠ v prostorách Obecního úřadu 

obce Doubek, a to již pro školní rok 2020/2021 

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

 

Termín příštího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Doubek: 25. 9. 2019 od  18:00h 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 4. 9. 2019 
 
 
Zapisovatel:  Mgr. Aleš Vykydal ……………………………… 
 
Ověřovatelé:   Bc. Dana Čadilová  ………..……………… 
 
   Jindřich Štencl …..…………………..…………. 
 

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

                                                                                              Starostka Renata Kuprová 
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USNESENÍ č. 11 

ze zasedání zastupitelstva obce Doubek ze dne 4.9.2019 
 
 
Zastupitelstvo obce Doubek: 
 

 
A: neschvaluje 
  

-  Předložený návrh Smlouvy o pronájmu části pozemku par.č.265/23  

- Smlouvu o umístění komunikačního zařízení na budovu Obecního úřadu 

 

B:pověřuje starostku 
 

- Podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby 

- Projednáním změn v návrhu Smlouvy o pronájmu části pozemku par.č.265/23 
s navrhovatelem p.Smolou 

- dalším jednáním s Obcí Mukařov ve věci podílení se Obcí Doubek  na přístavbě ZŠ 
Mukařov – detašované pracoviště Louňovice 

 

C: schvaluje 
 

- dle zák.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích je stanovena spotřeba stočného pro 
trvale osídlené objekty ( s trvalým bydlištěm občana obce ) stanovena na 35m3 na 
osobu a rok, v Doubku je pro rok 2019 stanovena cena 1m3 /50,-Kč 

- snížení nájmu obecních prostor panu Rajmontovi na měsíce červenec 2019 a srpen 
2019 o 50%. 

- finanční podílení se Obcí Doubek  na přístavbě ZŠ Mukařov – detašované pracoviště 
Louňovice 

- zřízení příspěvkové organizace Mateřská škola Doubek  v prostorách Obecního úřadu 
obce Doubek, dle zřizovací listiny, a to již pro školní rok 2020/2021 

 

 

Zapisovatel:  Mgr. Aleš Vykydal……………………….. 

 

Ověřovatelé: Bc. Dana Čadilová ……………………….. 

                     Jindřich Štencl      …………………………. 

 

 

…………..…………………………………………… 

                                                               Starostka obce Doubek Renata Kuprová 
 


