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Obec Doubek 

 
Zastupitelstvo obce Doubek 

 

Zápis č. 11 z veřejného zasedání, 
konaného dne 2.9. 2020, od 18:00 hodin 

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

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

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

1. Rozpočtové opatření č.3 
2. Oznámení o rozhodnutí – Středočeský kraj 
3. Žádost o vyjádření – obec Babice 
4. Veřejnoprávní smlouva – město Říčany u Prahy 
5. Smlouva o prodeji pozemku  
6. Smlouva o prodeji pozemku 
7. Očkování psů 

 
 

1. Rozpočtové opatření č.3 
   

Zastupitelstvo projednalo Rozpočtové opatření č.3 
 
Výsledek hlasování o návrhu: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0 
 

 
2.   Oznámení o rozhodnutí - Středočeský kraj  

Zastupitelstvo projednalo Oznámení o rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje ve věci 
žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2018-2020 pro 
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova. 
Zastupitelstvo Středočeského kraje usnesením č. 014-26/2020/ZK schválilo poskytnutí dotace  
ve výši 432000Kč 
 
Výsledek hlasování o návrhu: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0 
 
 

3. Žádost o vyjádření-obec Babice 
 

Zastupitelstvo projednalo Žádost o vyjádření od obce Babice k možnosti spolufinancování 
zřízení detašovaného pracoviště ZŠ Mukařov v obci Babice, a tím zajištění spádovosti 
školského obvodu pro děti z Doubku v příštích letech. Dne 30.6.2020 došlo obcí Mukařov 
k vypovězení spádovosti školského obvodu ZŠ Mukařov pro obec Doubek a ostatní okolní obce 
z regionu Mukařovska. 
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4. Veřejnoprávní smlouva-město Říčany u Prahy 
 

Zastupitelstvo projednalo Veřejnoprávní smlouvu č. VS/00437/2020/OŠK o poskytnutí dotace 
na úhradu výdajů za žáka ve 4. základní škole Nerudova Říčany, příspěvková organizace mezi 
Městem  Říčany a Obcí Doubek. 
 
Výsledek hlasování o návrhu: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0 
 
 

5. Smlouva o prodeji pozemku p.č.158/22  
 

Zastupitelstvo projednalo Smlouvu o prodeji pozemku p. č. 158/22 
 
Výsledek hlasování o návrhu: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0 
 

6. Smlouva o prodeji pozemku – část pozemku p.č.265/24  
 
Zastupitelstvo projednalo Smlouvu o prodeji části pozemku p. č. 265/24 
 
Výsledek hlasování o návrhu: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0 
 

7. Očkování psů 
 
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci od starostky obce o tom, že dne 11.9.2020 od 18:30 u 
Hasičské zbrojnice v Doubku proběhne zdarma očkování psů, které vlastní obyvatelé obce 
Doubek. Očkování je hrazeno z rozpočtu obce Doubek. 
 
 
 
 
 
 
 
Termín příštího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Doubek: 23.9.2020 od 18:00h 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 2.9.2020 
 
 
Zapisovatel:  Mgr. Aleš Vykydal ……………………………… 
 
Ověřovatelé:   Bc. Dana Čadilová ………..……………… 
 
    Michal Glaser  …..…………………..…………. 
 

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

                                                                                              Starostka Renata Kuprová 
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USNESENÍ č. 11 

ze zasedání zastupitelstva obce Doubek ze dne 2.9.2020 
 
Zastupitelstvo obce Doubek: 

 
A: schvaluje 
 

-  Schvaluje Rozpočtové opatření č.3. 

- Veřejnoprávní smlouvu č. VS/00437/2020/OŠK o poskytnutí dotace na úhradu výdajů za 

žáka ve 4. základní škole Nerudova Říčany, příspěvková organizace mezi Městem 

Říčany a Obcí Doubek. 

- Smlouvu o prodeji pozemku p. č. 158/22 
- Smlouvu o prodeji části pozemku p. č. 265/24 
- Přijetí dotace 432000Kč z Programu 2018-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu 

Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova. 
 

B: bere na vědomí 
-  informaci od starostky obce o tom, že dne 11.9.2020 od 18:30 u Hasičské zbrojnice 

v Doubku proběhne zdarma očkování psů. 
- Oznámení o rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje ve věci žádosti o poskytnutí 

dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2018-2020 pro poskytování 
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova. 

- Žádost o vyjádření od obce Babice k možnosti spolufinancování zřízení detašovaného 
pracoviště ZŠ Mukařov v obci Babice 
 

C: pověřuje starostku  
- podepsáním Veřejnoprávní smlouvy č. VS/00437/2020/OŠK o poskytnutí dotace na 

úhradu výdajů za žáka ve 4. základní škole Nerudova Říčany, příspěvková organizace 

mezi Městem Říčany a Obcí Doubek. 

- podepsáním Smlouvy o prodeji pozemku p. č. 158/22 
- podepsáním Smlouvy o prodeji části pozemku p. č. 265/24 

 

 

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

 

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

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

 

 

…………..…………………………………………… 

                                                               Starostka obce Doubek Renata Kuprová 


