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Obec Doubek 

 
Zastupitelstvo obce Doubek 

 

Zápis č. 3 z veřejného zasedání, 
konaného dne 23.2. 2023, od 18:00 hodin 

 
Přítomni: Kuprová, Čížková, Glaser, Čadilová, Mecerová, Rybolová 
Omluveni: Štencl 
Host: Jitka Maudrová 
 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Michaelu Mecerovou a Danu Čadilovou a 
zapisovatelem Michala Glasera. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 1 
 
Kontrola předcházejícího zápisu 
 

K zápisu č.2/2023 nevznesl nikdo žádné námitky. 
 
Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání zastupitelstva 
2. Výběrové řízení na modernizaci VO na vybraných komunikacích v obci Doubek 
3. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Úvaly a obcí Doubek k zajištění činnosti 

obecní policie 
4. Žádost firmy GASTROART CZ spol. s.r.o. o dodatečné povolení stavby skladovací 

haly na par. č. 328/16 
5. Žádost firmy GASTROART CZ spol. s.r.o. o umístění 2ks zrcadel pro bezpečný 

výjezd vozidel z jejich pozemku 
6. Žádost o stanovisko k PD pro územní řízení – kabelové vedení 22kV – ČEZ 

Distribuce – na par. č.: 107/2 a 328/13 
7. Žádost o příspěvek od společnosti Stopa bezpečí. 

 
 
 

1. Schválení programu zasedání zastupitelstva 

Zastupitelstvo projednalo program zastupitelstva. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0 
Zastupitelstvo schválilo program zastupitelstva. 
 
 

2. Výběrové řízení na modernizaci VO na vybraných komunikacích v obci 

Doubek 

Zastupitelstvo projednalo výsledky výběrového řízení na modernizaci VO (veřejného osvětlení) 
na vybraných komunikacích v obci Doubek. Výběrová komise vybrala firmu Yunex s.r.o. (ze tří 
firem). Zastupitelstvo vzalo výsledek na vědomí a pověřilo starostku obce uzavřením smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledek jednání výběrové komise a pověřilo starostku 
obce uzavřením smlouvy s firmou Yunex s.r.o. na modernizaci VO. 
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3. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Úvaly a obcí Doubek k zajištění 

činnosti obecní policie 

Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy mezi městem Úvaly a obcí Doubek o zajištění činnosti 
podle ß 3a zákona o obecní policii v obci Doubek. 
 
Zastupitelstvo pověřilo starostku obce uzavřením smlouvy k zajištění činnosti obecní 
policie s městem Úvaly. 
 
 

4. Žádost firmy GASTROART CZ spol. s.r.o. o dodatečné povolení stavby 

skladovací haly na par. č. 328/16 

Zastupitelstvo projednalo žádost firmy GASTROART CZ spol s.r.o. o dodatečné povolení stavby 
skladovací haly na par. č.: 328/16. Stavba byla na pozemku ještě před koupí pozemku touto 
společností. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0 
Zastupitelstvo schválilo žádost firmy GASTROART CZ spol. s.r.o. o dodatečné povolení 
stavby skladovací haly na par. č.: 328/16. 
 

5. Žádost firmy GASTROART CZ spol. s.r.o. o umístění 2ks zrcadel pro 

bezpečný výjezd vozidel z jejich pozemku 

Zastupitelstvo projednalo žádost firmy GASTROART CZ spol s.r.o. o možnost umístění 2ks 
zrcadel před vjezd na jejich pozemek. Zrcadla budou instalovat na vlastní náklady. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0 
Zastupitelstvo souhlasí s umístěním 2ks zrcadel před vjezd do firmy GASTROART spol. 
s.r.o. 
 

6. Žádost o stanovisko k PD pro územní řízení – kabelové vedení 22kV – 

ČEZ Distribuce – na par. č.: 107/2 a 328/13 

Zastupitelstvo projednalo žádost o stanovisko k PD pro územní řízení – kabelové vedení 22kV – 
ČEZ Distribuce – na par. č.: 107/2 a 328/13. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0 
Zastupitelstvo souhlasí s PD pro územní řízení – kabelové vedení 22kV – ČEZ Distribuce 
– na par. č.: 107/2 a 328/13. 
 

7. Žádost o příspěvek od společnosti Stopa bezpečí 

Zastupitelstvo projednalo žádost o příspěvek od společnosti Stopa bezpečí na publikace pro 
život s handicapem. 
 
Výsledek hlasování: Pro 0, Proti 6, Zdrželi se 0 
Zastupitelstvo zamítlo příspěvek pro společnost Stopa bezpečí. 
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Termín příštího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Doubek: 15.03.2023 od 18:00h. 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 23.02.2023. 
 
 
Zapisovatel:  Michal Glaser             …………………………… 
 
 
Ověřovatelé:   Michaela Mecerová     ………..………………….. 
 
 
   Dana Čadilová             .…………………..………. 
 

 

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

                                                                                              Starostka Renata Kuprová 
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USNESENÍ č. 3 

ze zasedání zastupitelstva obce Doubek ze dne 23.02.2023 
 
 
Zastupitelstvo obce Doubek: 
 

 
A: schválilo 
  

- Program zasedání zastupitelstva 
- Zastupitelstvo schválilo žádost firmy GASTROART CZ spol. s.r.o. o dodatečné povolení 

stavby skladovací haly na par. č.: 328/16 
- Zastupitelstvo souhlasí s umístěním 2ks zrcadel před vjezd do firmy GASTROART spol. 

s.r.o. 
- Zastupitelstvo souhlasí s PD pro územní řízení – kabelové vedení 22kV – ČEZ 

Distribuce – na par. č.: 107/2 a 328/13 
 
 

B: bere na vědomí 
 

- Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledek jednání výběrové komise na modernizaci VO 
 
 

C: pověřuje starostku obce 
 

- Zastupitelstvo pověřilo starostku obce uzavřením smlouvy s firmou Yunex s.r.o. na 
modernizaci VO 

- Zastupitelstvo pověřilo starostku obce uzavřením smlouvy k zajištění činnosti obecní 
policie s městem Úvaly 

 

D: zamítá 
 

- Zastupitelstvo zamítlo příspěvek pro společnost Stopa bezpečí 
 

 
 

 

 

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

 

 

Ověřovatelé: Michaela Mecerová      ……………………….. 

 

                     Dana Čadilová              ……………………….. 

 

 

…………..…………………………………………… 

                                                                       Starostka Renata Kuprová 


