Obec Doubek
Zastupitelstvo obce Doubek

Zápis č. 5 z veřejného zasedání,
konaného dne 7. 4. 2021, od 18:00 hodin
Přítomni: Kuprová, Čadilová, Glaser, Mecerová, Štencl, Čížková
Omluveni: Vykydal
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Jindřicha Štencla a Danu Čadilovou a
zapisovatelem Michala Glasera. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 1
Kontrola předcházejícího zápisu
K zápisu č. 4 ze 17. 3. 2021 nevznesl nikdo žádné námitky.
Program zasedání:
1.
Projekty pro vybudování místa pro přecházení u MŠ Doubek a zpevnění krajnice
směr Žernovka
2.
Finanční dar od firmy Solar Partner Energy Epsilon v.o.s.
3.
Strom na obecním pozemku za prodejnou
4.
Spolupráce s Městskou policií Úvaly
1. Projekty pro vybudování místa pro přecházení u MŠ Doubek a zpevnění krajnice
směr Žernovka
Zastupitelstvo projednalo možnost vypracování projektů na místo pro přecházení u MŠ Doubek
přes silnici III. /10172 a projekt na zpevnění krajnice v úseku Hospoda v Doubku směr Žernovka
k hřišti / lokalitě Anna u silnice III. /10172.
Výsledek hlasování o návrhu: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0
Zastupitelstvo schválilo vypracování projektů na místo pro přecházení u MŠ Doubek a na
zpevnění krajnice směr Žernovka.
2. Finanční dar od firmy Solar Partner Energy Epsilon v.o.s.
Firma Solar Partner Energy Epsilon v.o.s. darovala obci Doubek finanční dar ve výši 10.000,Kč na financování vykácení náletových dřevin na pozemku par. č. 206/4.
3. Strom na obecním pozemku za prodejnou
Zastupitelstvo projednalo žádost na pokácení stromu (kaštanu) na pozemku č. 5/4 (obecní
pozemek) s tím, že ohrožuje sousední pozemek a stavby na něm umístěné.
Zastupitelstvo se usneslo, vzhledem k tomu, že se dosud jedná o mlady stromek, že bude po
dobu následujících 5ti let sledovat růst tohoto stromu. Rozhodnutí o jeho případném odstranění
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se opětovně otevře a znovu vyhodnotí po uplynutí této doby. I po uplynutí této doby bude
stromek ještě dost malý na to, aby jeho případné pokácení proběhlo bez problémů.
Výsledek hlasování o návrhu: Pro 5, Proti 1, Zdrželi se 0
Zastupitelstvo neschválilo pokácení stromku a odložilo projednání o pokácení stromku o
5 let.
4. Spolupráce s Městskou policií Úvaly
Zastupitelstvo projednalo možnost spolupráce s Městskou policií Úvaly. Zastupitelstvo tím
začne řešit například problematické parkování v centru obce a jiné dopravní přestupky.
Výsledek hlasování o návrhu: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0
Zastupitelstvo schválilo spolupráci a pověřuje starostku obce Doubek jednáním
s Městskou policií Úvaly za účelem uzavření dohody o dohledu nad obcí Doubek.

Termín příštího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Doubek: 28. 4. 2021 od 18:00h
Zápis byl vyhotoven dne: 7. 4. 2021

Zapisovatel:

Michal Glaser ………………………………

Ověřovatelé:

Bc. Dana Čadilová ………..………………

Jindřich Štencl …..…………………..………….

…………………………………………..
Starostka Renata Kuprová
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USNESENÍ č. 5
ze zasedání zastupitelstva obce Doubek ze dne 7. 4. 2021
Zastupitelstvo obce Doubek:

A: schvaluje
-

Zastupitelstvo schválilo vypracování projektů na místo pro přecházení u MŠ Doubek a
na zpevnění krajnice směr Žernovka

-

Zastupitelstvo schválilo spolupráci a pověřuje starostku obce Doubek jednáním s
Městskou policií Úvaly za účelem uzavření dohody o dohledu nad obcí Doubek. č. 714

B: neschvaluje
-

Zastupitelstvo neschválilo pokácení stromku a odložilo projednání o pokácení stromku o
5 let

Zapisovatel:

Michal Glaser ………………………………

Ověřovatelé:

Bc. Dana Čadilová ………..………………

Jindřich Štencl …..…………………..………….

…………………………………………..
Starostka Renata Kuprová
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