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Obec Doubek 

 
Zastupitelstvo obce Doubek 

 

Zápis č. 15 z veřejného zasedání, 
konaného dne 16.12. 2020, od 18:00 hodin 

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

Předsedající navrhla 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.14 nevznesl nikdo žádné námitky. 
 
Program zasedání: 

1. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku 
2. Rozpočet na rok 2021 
3. Interní audit obce 
4. Smlouva o dílo 
5. Odpady v roce 2020 – cena za odpady 
6. Žádost o vyjádření ke stavbě 
7. Plán financování obnovy kanalizace 
8. Pověření starostky – Rozpočtové opatření č.5 
9. Žádost o zpomalení dopravy 

 
 

1. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku 
   

Zastupitelstvo projednalo Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za zhodnocení 
stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace v obci 
 
Výsledek hlasování o návrhu:  Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 

 
2.    Rozpočet na rok 2021 

Zastupitelstvo hlasovalo o Rozpočtu pro rok 2021. 

 

3.  Interní audit obce 

Zastupitelstvo projednalo Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce  Krajským úřadem 

Středočeského kraje a přijalo jeho výsledky.  
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4.  Smlouva o dílo 

Zastupitelstvo projednalo smlouvu o dílo s firmou Studnařství Štecher s.r.o. na vyvrtání nového 
vrtu pro vodu na obecním pozemku u bývalého obchodu. Dílo bude včetně dodání veškerých 
povolení 
 
Výsledek hlasování :  Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 
 

5. Odpady v roce 2020 – cena za odpady 

Zastupitelstvo projednalo nutnost zvýšení ceny za SKO na rok 2021, a to z důvodů meziročního 

zvýšení cen od dodavatele služeb (Marius Pedersen), opětovného zvýšení cen likvidace SKO a 

také ostatních odpadů. Nově je možno objednat také 80L nádobu na SKO.  

Návrh nových cen SKO: nádoba 80L= 2200Kč/rok, nádoba 120L=2500Kč/rok, nádoba 

240L=3800Kč/rok.  

Návrh nových cen BIO odpad: nádoba 120L=900Kč/rok, nádoba 240L= 1300Kč/rok 

V případě potřeby další 240L nádoby na tříděný odpad (papír, plast) je poplatek 850Kč/rok za 

každou další nádobu.   

I přes toto zvýšení cen bude obec dotovat odvoz a likvidaci odpadů, viz rozpočet obce na rok 

2021. 

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

6. Žádost o vyjádření ke stavbě  

Zastupitelstvo projednalo žádost o vyjádření ke stavbě firmy Elmoz Czech s.r.o., jedná se 

opravu základu a nátěr stožáru a obnovu podpěrných bodů elektrického vedení   

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

7. Plán financování obnovy kanalizace 

Zastupitelstvo projednalo Plán financování obnovy kanalizace 

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

8. Pověření starostky – Rozpočtové opatření č.4 

Zastupitelstvo projednalo pověření starostky pí.Renaty Kuprové schválením Rozpočtového 

opatření č.5, dorovnání rozpočtu se skutečností. 

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

9. Žádost o zpomalení dopravy 

Zastupitelstvo projednalo žádost o zpomalení dopravy v lokalitě u hřiště Fotball Talent Academy 

instalací retardéru.  
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Výsledek hlasování :  Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 
 

 
Termín příštího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Doubek: 13.1.2021 od  18:00h 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 16.12.2020 
 
 
Zapisovatel:  Jindřich Štencl         …………………………………. 
 
Ověřovatelé:   Michal Glaser          ………..………………………… 
 
   Mgr. Aleš Vykydal    …..…………………..…………. 
 

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

                                                                                              Starostka Renata Kuprová 
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USNESENÍ č. 15 

ze zasedání zastupitelstva obce Doubek ze dne 16.12.2020 
 
 
Zastupitelstvo obce Doubek: 
 

 
A: projednalo  
 

- Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem Středočeského kraje 

- Žádost o vyjádření ke stavbě firmy Elmoz Czech s.r.o. 

B:pověřuje starostku 
 

- schválením Rozpočtového opatření č.4 

- podpisem Smlouvy o dílo s firmou Studnařství Štecher s.r.o. 

 

C: schvaluje 
 

- Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku 
možností jeho připojení na stavbu kanalizace v obci 
 

- Rozpočet obce na rok 2021 v paragrafové formě jako schodkový, schodek bude kryt 
finančním zůstatkem z předchozích let 

 
- přidání do nabídky odvozu odpadů  80L nádoby na SKO 

- ceny za odpady v roce 2021  

- Plán financování obnovy kanalizace 

- instalaci retardéru v lokalitě u hřiště Fotball Talent Academy 

 
 

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

 

Ověřovatelé: Michal Glaser             .……………………….. 

                     Mgr.Aleš Vykydal      …………………………. 

 

 

…………..…………………………………………… 

                                                               Starostka obce Doubek Renata Kuprová 


