
 Stránka 1 

Obec Doubek 

 
Zastupitelstvo obce Doubek 

 

Zápis č. 14 z veřejného zasedání, 
konaného dne 24. 11. 2021, od 18:00 hodin 

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

Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Aleše Vykydala a Jindřicha Štencla 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. 13 z roku 2021 nevznesl nikdo žádné námitky. 
 
Program zasedání: 
 

1. Rozpočtový výhled na rok 2022 - 2026 
2. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok 

2022 
3. Cenová nabídka na svoz odpadu pro rok 2022 od firmy Marius Pedesrsen 
4. Zalesnění a oplocení obecního lesního pozemku směr Třebohostice 
5. Stočné pro rok 2022 
6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o servisní činnosti na ČOV s firmou VodaCZ 
7. Inventarizační komise 
8. Rekonstrukce obecní budovy 
9. Cenová nabídka na zpracování dotace firmou TNT consulting 
10. Zrušení záměru obce na prodej části pozemku 66/17 
11. Rozpočtové opatření č.4/2021 

 
 

1. Rozpočtový výhled na rok 2022 – 2026 

Zastupitelstvo projednalo Rozpočtový výhled na rok  2022 - 2026. 
 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 
 
Zastupitelstvo schválilo Rozpočtový výhled na rok 2022–2026 a bude vyvěšen na 
stránkách obce. 
 

2. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za svoz komunálního odpadu pro 

rok 2022 

S účinností od 1. 1. 2021 byl novelizován zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“). 
Poplatek je možné stanovit pouze ve dvou režimech: 

• na základě hmotnosti, nebo 

• na základě objemu 
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Zastupitelstvo projednalo tento zákon a rozhodlo o způsobu zpoplatnění na základě objemu 
v zákonem předepsané výši 1,-/litr/svoz i za cenu dotování svozu odpadu z obecního rozpočtu. 
 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 
 
Zastupitelstvo schválilo vydání Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku pro rok 
2022 a bude vyvěšena na stránkách obce. 
 

3.  Cenová nabídka na svoz odpadu pro rok 2022 od firmy Marius Pedesrsen 

Zastupitelstvo projednalo cenovou nabídku na svoz odpadu pro rok 2022 od firmy Marius 
Pedesrsen. 
 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 
 
Zastupitelstvo schválilo cenovou nabídku na svoz odpadu pro rok 2022 od firmy Marius 
Pedersen a pověřuje starostku obce jejím podpisem. 
 

4.  Zalesnění a oplocení obecního lesního pozemku směr Třebohostice  

Zastupitelstvo projednalo nabídku na zalesnění a oplocení obecního lesního pozemku. 
 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 
 
Zastupitelstvo schválilo zalesnění a oplocení obecního lesního pozemku. 
 

5.  Stočné pro rok 2022 

Zastupitelstvo projednalo rozpočet nákladu na provoz čistírny vod a na jeho základě stanovilo, 

že se stočné pro rok 2022 zachová na stejné úrovni jako v roce 2021. Tedy 50Kč/m3/osobu/rok. 

Výsledek hlasování návrhu: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 
 
Zastupitelstvo schválilo cenu stočného pro rok 2022 ve výši 50Kč/m3/osobu/rok. 
 

6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o servisní činnosti na ČOV s firmou VodaCZ  

Zastupitelstvo projednalo dodatek č. 1 ke smlouvě o servisní činnosti na ČOV s firmou VodaCZ. 
 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 
 
Zastupitelstvo schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o servisní činnosti na ČOV s firmou 
VodaCZ  a pověřilo starostku obce jeho podpisem. 
 

7. Inventarizační komise  

Zastupitelstvo projednalo složení inventarizační komise. Bude složena z těchto členů: Dana 
Čadilová, Michaela Mecerová a Aleš Vykydal. 
 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 
 
Zastupitelstvo schválilo složení inventarizační komise Dana Čadilová, Michaela Mecerová 
a Aleš Vykydal. 
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8. Rekonstrukce obecní budovy 

Zastupitelstvo projednalo možnost pokračování v rekonstrukci obecní budovy (spodní část – 

sociální zařízení) při využití možnosti dotace z fondu MMR – Podpora obnovy rozvoje venkova 

Výsledek hlasování návrhu: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR v rámci podprogramu 
Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117D8210E – Rekonstrukce a přestavba 
veřejných budou, pro projekt „Rekonstrukce obecní budovy – sociální zařízení a vnitřní 
úpravy – obec Doubek“. 
 

9. Cenová nabídka na zpracování dotace firmou TNT consulting  

Zastupitelstvo projednalo nabídku firmy TNT Consulting na zpracování dotace z fondu MMR. 
 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 
 
Zastupitelstvo schválilo nabídku firmy TNT Consulting na zpracování dotace z fondu 
MMR. 
 

10. Zrušení záměru obce na prodej části pozemku 66/17  

Zastupitelstvo projednalo zrušení záměru na prodeje části (cca 17m2) pozemku par. č. 66/17. 
 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 
 
Zastupitelstvo schválilo zrušení záměru na prodej části pozemku par. č. 66/17 a zrušilo 
pověření starostky obce k uzavření kupní smlouvy. 
 

11. Rozpočtové opatření č.4/2021  

Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č.4/2021. 
 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 
 
Zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočtové opatření č.4/2021. 
 
 
Termín příštího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Doubek: 15. 12. 2021 od 18:00h 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 24. 11. 2021 
 
 
Zapisovatel:  Michal Glaser ……………………………… 
 
 
Ověřovatelé:   Jindřich Štencl ………..……………… 
 
 
    Mgr. Aleš Vykydal  …..…………………..…………. 
 

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

                                                                                              Starostka Renata Kuprová 
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USNESENÍ č. 14 

ze zasedání zastupitelstva obce Doubek ze dne 24. 11. 2021 
 
Zastupitelstvo obce Doubek: 

 
A: schvaluje 
 

- Zastupitelstvo schválilo Rozpočtový výhled na rok 2022–2026 

- Zastupitelstvo schválilo vydání Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku pro rok 

2022 

- Zastupitelstvo schválilo cenovou nabídku na svoz odpadu pro rok 2022 od firmy 

Marius Pedersen a pověřuje starostku obce jejím podpisem 

- Zastupitelstvo schválilo zalesnění a oplocení obecního lesního pozemku 

- Zastupitelstvo schválilo cenu stočného pro rok 2022 

- Zastupitelstvo schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o servisní činnosti na ČOV s firmou 

VodaCZ  a pověřilo starostku obce jeho podpisem 

- Zastupitelstvo schválilo složení inventarizační komise Dana Čadilová, Michaela 

Mecerová a Aleš Vykydal 

- Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR v rámci podprogramu 

Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117D8210E – Rekonstrukce a 

přestavba veřejných budou, pro projekt „Rekonstrukce obecní budovy – sociální 

zařízení a vnitřní úpravy – obec Doubek“ 

- Zastupitelstvo schválilo nabídku firmy TNT Consulting na zpracování dotace z fondu 

MMR 

- Zastupitelstvo schválilo zrušení záměru na prodej části pozemku par. č. 66/17 a 

zrušilo pověření starostky obce k uzavření kupní smlouvy 

- Zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočtové opatření č.4/2021 

 
 

Zapisovatel:  Michal Glaser……………………….. 

 

Ověřovatelé:  Jindřich Štencl ……………………….. 

                      

Mgr. Aleš Vykydal…………………………. 

 

 

…………..…………………………………………… 

                                                               Starostka obce Doubek Renata Kuprová 


