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Obec Doubek 

 
Zastupitelstvo obce Doubek 

 

Zápis č. 6 z veřejného zasedání, 
konaného dne 28.4. 2021, 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 0, Zdrželi se 1 
 
Kontrola předcházejícího zápisu 
 

K zápisu č.5 nevznesl nikdo žádné námitky. 
 
Program zasedání: 

1. Těžba a prodej obecního dřeva 
2. Veřejnoprávní smlouva s městem Říčany 
3. Obecně závazná vyhláška  
4. Povolení přístupu na pozemek č. 319/4 
5. Dohoda o narovnání 
6. Příkazní smlouva s firmou ELCOS GROUP s.r.o. 
7. Žádost o legalizaci přístavby garáže a kryté terasy 
8. Rozpočtové opatření č.2 
9. Darovací smlouva 
10. Cenová nabídka na stavební úpravy veřejných ploch 
11. Výběrové řízení na dodavatele 

 
 
 

 
1.   Těžba a prodej obecního dřeva 

 
Zastupitelstvo obce projednalo návrh lesního hospodáře na vytěžení a prodej obecního dřeva 
ze smrkového porostu. 
 
Výsledek hlasování : Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 
 
 

2. Veřejnoprávní smlouva s městem Říčany 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh Veřejnoprávní smlouvy s městem Říčany o zabezpečení 

provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí 

podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů 

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

Zastupitelstvo odsouhlasilo návrh smlouvy a pověřilo starostku jejím podpisem  
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3. Obecně závazná vyhláška obce Doubek č. 1/2021 

Zastupitelstvo se usneslo vydat obecně závaznou vyhlášku obce Doubek č. 1/2021, kterou se 

ruší obecně závazná vyhláška obce Doubek č. 1/2020 

Výsledek hlasování : Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 
 
Zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Doubek č. 1/2021 
 
 

4. Povolení přístupu k nemovitosti z obecního pozemku p.č. 319/4 
 
Zastupitelstvo projednalo žádost manželů Potočníkových o povolení přístupu k nemovitosti z 
obecního pozemku p.č. 319/4 z důvodu nutné údržby spojené s výkopovými pracemi.  
 
Výsledek hlasování : Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 
 
Zastupitelstvo schválilo povolení přístupu na obecní pozemek p.č. 319/4. Žadatel se 
zavázal vše uvést do původního stavu. 
 
 

5. Dohoda o narovnání 
 
Zastupitelstvo projednalo návrh dohody o narovnání s panem Korfem. 
 
Výsledek hlasování : Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 1 
 
Zastupitelstvo odsouhlasilo návrh dohody a pověřilo starostku jejím podpisem  

 

6. Příkazní smlouva s firmou ELCOS GROUP s.r.o. 

Zastupitelstvo projednalo návrh příkazní smlouvy s firmou ELCOS GROUP s.r.o. 

Výsledek hlasování : Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 
 
Zastupitelstvo odsouhlasilo návrh smlouvy a pověřilo starostku jejím podpisem  

 

7. Žádost o legalizaci přístavby garáže a kryté terasy na pozemku p.č. 

125/142  

Zastupitelstvo projednalo žádost o legalizaci přístavby garáže a kryté terasy na pozemku p.č. 
125/142. 

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

Zastupitelstvo trvá na svém stanovisku na základě zápisu č.8 jednání zastupitelstva ze 
dne 4.6.2014, bod č.3 – Řízení o ostranění stavby 
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8. Rozpočtové opatření č. 2 

Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č.2. 

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

9. Darovací smlouva 
 
Zastupitelstvo projednalo darovací smlouvu Spolku zámek Brtnic, z.s. na částku 1.000,-Kč. 
 
Výsledek hlasování : Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 
 
Zastupitelstvo odsouhlasilo návrh smlouvy a pověřilo starostku jejím podpisem  

 

10. Cenová nabídka na stavební úpravy veřejných ploch 

Zastupitelstvo projednalo  

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

11. Nabídky na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci 
rybníku 

 
Zastupitelstvo projednalo nabídky a na základě referencí vybralo firmu KV+MV AQUA group, 
s.r.o. 
 
Výsledek hlasování : Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 
 
Zastupitelstvo schvaluje výběr dodavatele KV+MV AQUA, s.r.o. a pověřuje starostku 

uzavřením smlouvy na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci rybníku 

 
 

 
 

Termín příštího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Doubek: 19.5.2021 od  18:00h 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 28.4. 2021 
 
 
Zapisovatel:  Jindřich Štencl  ……………………………… 
 
Ověřovatelé:   Michal Glaser  ………..……………… 
 
   Mgr.Aleš Vykydal …..…………………..…………. 
 

 

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

                                                                                              Starostka Renata Kuprová 



 Stránka 4 

USNESENÍ č. 6 

ze zasedání zastupitelstva obce Doubek ze dne 28.4.2021 
 
 
Zastupitelstvo obce Doubek: 
 

 
A: schvaluje 
  

- zastupitelstvo obce schvaluje návrh Veřejnoprávní smlouvy s městem Říčany a pověřuje 
starostku jejím podpisem 

- zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Doubek č. 1/2021 
- zastupitelstvo schvaluje povolení přístupu k nemovitosti z obecního pozemku p.č. 319/4 
- zastupitelstvo schvaluje návrh dohody o narovnání s panem Korfem a pověřuje 

starostku jejím podpisem 
- zastupitelstvo schvaluje návrh darovací smlouvy Spolku zámek Brtnice, z.s. ve výši 

1.000,-Kč a pověřuje starostku jejím podpisem 
- zastupitelstvo schvaluje výběr dodavatele KV+MV AQUA, s.r.o. na zpracování 

projektové dokumentace na rekonstrukci rybníku 

 

B: projednalo 

 

- zastupistelstvo projednalo návrh lesního hospodáře na vytěžení a prodej obecního dřeva 

- rozpočtové opatření č.2 

 

C: zamítlo 

- zastupitelstvo zamítlo Žádost o legalizaci přístavby garáže a kryté terasy na pozemku 
p.č. 125/142 a trvá na svém stanovisku na základě zápisu č.8 jednání zastupitelstva ze 
dne 4.6.2014, bod č. 3 – Řízení o odstranění stavby  

 

 

 

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

 

 

Ověřovatelé: Michal Glaser ………………… 

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

 

 

…………..…………………………………………… 

                                                               Starostka obce Doubek Renata Kuprová 
 


