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Obec Doubek 

 
Zastupitelstvo obce Doubek 

 

Zápis č. 2 z veřejného zasedání, 
konaného dne 19.10. 2022, od 18:00 hodin 

 
Přítomni: Kuprová, Rybolová, Glaser, Mecerová, Štencl, Čížková, Čadilová 
Omluveni: 
 
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.1 z roku 2022 nevznesl nikdo žádné námitky. 
 
Program zasedání: 

1. Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ k par. č.: 158/12 
2. Žádost o odkoupení části pozemku par. č.: 319/4 
3. Smlouva o poradenství v oblasti archivnictví spisové služby 
4. Smlouva o dílo na realizaci stavby kanalizace a 14-ti přípojek – lokalita Anna 
5. Rozhodnutí o pokácení stromu (kaštanu) na par. č.: 265/5 

 
 

1.Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ na par. č.: 158/12  
   

Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy na zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby s ČEZ distribuce pro připojení domu na par. č.: 158/12. 
 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 
 
Zastupitelstvo pověřilo starostku obce podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene a 
umístění stavby pro potřeby ČEZ distribuce k vybudování přípojky k domu na par. 
č.:158/12 
 
 

2.Žádost o odkoupení části pozemku par. č.: 319/4 

Zastupitelstvo projednalo žádost o odkup části pozemku par. č.: 319/4.  
Zastupitelstvo obce dlouhodobě nesouhlasí s podejem jakéhokoliv obecního pozemku vyjma 
situací narovnání stávajícího stavu po zaměření KÚ. 
 
Výsledek hlasování: Pro 0, Proti 7, Zdrželi se 0 
 
Zastupitelstvo zamítlo žádost o odkup části pozemku par. č.: 319/4 
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3.Smlouva o poradenství v oblasti archivnictví spisové služby  

 
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy o poskytnutí poradenství v oblasti archivnictví a 
spisové služby a související s firmou Inovation One s.r.o. Zřízení spisové služby je nově dána 
obci jako zákonná povinnost. 
 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 
 
Zastupitelstvo pověřilo starostku obce podpisem smlouvy o zřízení spisové služby 
s firmou Inovation One s.r.o. 
 
 

4.Smlouva o dílo na realizaci stavby kanalizace a 14-ti přípojek – lokalita Anna 

Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy o dílo s firmou VPK Suchý s.r.o. o realizaci stavby 
kanalizace a 14-ti přípojek v k. ú. Doubek – lokalita Anna. Obec v rámci rozvoje a ochrany 
životního prostředí převzala garanci nad budováním nově kanalizační větve. 
 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 
 
Zastupitelstvo pověřilo starostku obce podpisem smlouvy o dílo na realizaci stavby 
kanalizace a 14-ti přípojek na lokalitě Anna s firmou VPK Suchý s.r.o. 
 
 

5.Rozhodnutí o pokácení stromu (kaštanu) na par. č.: 265/5 

Zastupitelstvo znovu projednalo žádost o pokácení stromu (kaštanu) na par. č.: 265/5 (před 
hospodou) podloženou statickým posudkem o narušení stavby na vedlejším pozemku. 
 
Zastupitel Michal Glaser hlasoval proti kácení stromu s odůvodněním, že pokácení stromu již 
stejně nevyřeší zdvižení zdí garáže a vjezdových vrat postavených později, než byl zasazen 
strom, ale obec přijde o jednu z krásných dominant. Garáž se dá přestavět nebo opravit za pár 
dní, strom roste desítky let. Strom je navíc zcela zdravý. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 1, Zdrželi se 0 
 
Zastupitelstvo schválilo pokácení stromu na par. č.: 265/5 
 
 
 
Termín příštího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Doubek: 9.11.2022 od 18:00h 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 19.10.2022 
 
 
Zapisovatel:  Michal Glaser …………………..……….……… 
 
Ověřovatelé:  Dana Čadilová ……..………..………..………… 
 
   Jindřich Štencl …..…………………..…………. 
 

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

                                                                                              Starostka Renata Kuprová 
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USNESENÍ č. 2 

ze zasedání zastupitelstva obce Doubek ze dne 19.10.2022 
 
Zastupitelstvo obce Doubek: 

 
A: schvaluje 
 

- Zastupitelstvo schválilo pokácení stromu na par. č.: 265/5 

 
B: zamítá 
 

- Zastupitelstvo zamítlo žádost o odkup části pozemku par. č.: 319/4 

 

B: pověřuje starostku 
 

- Zastupitelstvo pověřilo starostku obce podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene 

a umístění stavby pro potřeby ČEZ distribuce k vybudování přípojky k domu na par. 

č.:158/12 

- Zastupitelstvo pověřilo starostku obce podpisem smlouvy o zřízení spisové služby s 

firmou Inovation One s.r.o. 

- Zastupitelstvo pověřilo starostku obce podpisem smlouvy o dílo na realizaci stavby 

kanalizace a 14-ti přípojek na lokalitě Anna s firmou VPK Suchý s.r.o. 

 

 
Zapisovatel:  Michal Glaser …………………..……….……… 
 
 
Ověřovatelé:  Dana Čadilová ……..………..………..………… 
 
   Jindřich Štencl …..…………………..…………. 
 

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

                                                                                              Starostka Renata Kuprová 

 


