Zápis
z 22. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne 18. 04. 2018
v 16:30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava
Zahájení v 16:30 hod.

Ukončení v 17:50 hod.

1. Zahájení a procesní záležitosti
Schůzi zahájil a řídil pan starosta, Mgr. Pavel Krsek.
Procesní záležitosti:
Z celkového počtu 15 členů bylo přítomno 11 členů ZO (viz listina přítomných).
Přítomni:
Ing. Baroš Jan, Branny Vojtěch, Ing. Czapek Petr, Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Mgr.
Jasenková Radomíra, Mgr. Krsek Pavel, Mgr. Murycová Dáša, Rovňaníková Jiřina,
Siekierová Ivana, Bc. Šotkovská Světluše, Ing. Vrubel Petr
Pan starosta konstatoval, že je přítomno 11 členů zastupitelstva a zastupitelstvo obce je
usnášeníschopné. Omluvil se pan Libor Trzaskalik, později se dostaví paní Jana Vrátná.
Nepřítomni: MUDr. Spurný Pavel, Szebesta Lukáš, Trzaskalik Libor, Vrátná Jana
Zapisovatelem byl určen Ing. Tadeáš Bijok.
Ověřovateli zápisu byli určeni paní Ivana Siekierová a paní Bc. Světluše Šotkovská.
Pan starosta upozornil na skutečnost, že pro účely vyhotovení zápisu ze zasedání je
prováděn zvukový záznam zasedání a rovněž videozáznam.
Dále pan starosta uvedl, že pro přihlášení občanů do diskuse jsou připraveny písemné
přihlášky. Občané, kteří se chtějí přihlásit do diskuze, odevzdají vyplněné přihlášky
zapisovateli.
Volba návrhové komise
Na funkci předsedy návrhové komise byla navržena paní Bc. Světluše Šotkovská. Paní
Šotkovská s kandidaturou souhlasila.
Usnesení č.: 329/22/2018
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubrava
volí
předsedkyní návrhové komise paní Bc. Světluši Šotkovskou.
Hlasování:
pro – 10
proti – 0
zdrželi se – 1 (Bc. Šotkovská Světluše)
O funkci členů návrhové komise projevili zájem pánové Ing. Petr Czapek a Ing. Jan Baroš.
Usnesení č.: 330/22/2018
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubrava
volí
členy návrhové komise pana Ing. Petra Czapka a pana Ing. Jana Baroše.
Hlasování:
pro – 11
Připomínky k zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny.
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Program:
1. Zahájení a procesní záležitosti
2. Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce
3. Hornická činnost – dobývání porubů č 22 4052, 22 4054 a 22 4056 ve 40. sloji 22. kře DP
Doubrava
4. Poskytnutí neinvestičních finančních dotací na rok 2018
5. Přijetí daru – pozemky pod chodníky ve vlastnictví Moravskoslezského kraje
6. Prodej pozemku parc. č. 3045/3 v k. ú. Doubrava u Orlové
7. Změna způsobu obsluhy pošty v Doubravě – Pošta Partner
8. Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná – SMOOK za rok 2017
9. Organizační a různé
10. Diskuse a závěr
Doplnění programu.
Pan starosta navrhl doplnit program zasedání o bod:
9.1. Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci – kotlíková dotace
------------------------------------------------Na zasedání se dostavila paní Jana Vrátná
Celkový počet přítomných členů zastupitelstva – 12
-------------------------------------------------Usnesení č.: 331/22/2018
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubrava
schvaluje
program 22. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava konaného dne 18. 04. 2018
1. Zahájení a procesní záležitosti
2. Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce
3. Hornická činnost – dobývání porubů č 22 4052, 22 4054 a 22 4056 ve 40. sloji 22. kře DP
Doubrava
4. Poskytnutí neinvestičních finančních dotací na rok 2018
5. Přijetí daru – pozemky pod chodníky ve vlastnictví Moravskoslezského kraje
6. Prodej pozemku parc. č. 3045/3 v k. ú. Doubrava u Orlové
7. Změna způsobu obsluhy pošty v Doubravě – Pošta Partner
8. Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná – SMOOK za rok 2017
9. Organizační a různé
9.1. Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci – kotlíková dotace
10. Diskuse a závěr
Hlasování:
pro – 12
2. Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce
Pan Vojtěch Branny, předseda finančního výboru, uvedl, že výbor se sešel 12. 03. 2018. Na
výboru byl projednán návrh na rozdělení neinvestičních dotací spolkům. Výbor doporučil
navržené částky ke schválení. Členové výboru se shodli v tom, že spolky, které se věnují
dětem, by měly dostávat více prostředků na činnost.
Bc. Světluše Šotkovská, předsedkyně kontrolního výboru, uvedla, že výbor se sejde po
provedených kontrolách 5. června 2018.
Ing. Petr Czapek, předseda výboru pro rozvoj obce, uvedl, že výbor se sešel 26. 03. 2018
a 09. 04. 2018. Na schůzce dne 26. 03. 2018 výbor, mimo jiné, projednal akci Rekultivace
území Kozinec, zástavbu území Dědina a hornickou činnost ve 22. kře DP Doubrava. Na
výbor se nedostavil zástupce OKD, a.s. Na další schůzce dne 09. 04.2018, kterou iniciovalo
2

OKD, a.s. byly za přítomnosti zástupce OKD, a.s. Ing. Radima Tabáška, projednány
rekultivační práce týkající se letošního roku, včetně termínů jejich dokončení.
------------------------------------------------Na zasedání se dostavil pan MUDr. Pavel Spurný.
Celkový počet přítomných členů zastupitelstva – 13
-------------------------------------------------Usnesení č.: 332/22/2018
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubrava
bere na vědomí
informaci o činnosti výborů zastupitelstva obce.
Hlasování:
pro – 13
3. Hornická činnost – dobývání porubů č 22 4052, 22 4054 a 22 4056 ve 40. sloji 22. kře
DP Doubrava
Materiál předložil pan starosta.
Usnesení č.: 333/22/2018
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubrava
schvaluje
vydání souhlasného stanoviska k hornické činnosti – dobývání porubů č 22 4052, 22 4054
a 22 4056 ve 40. sloji 22. kře DP Doubrava v rozsahu dle podané žádosti ze dne 7.3.2018
evidované pod č.j. OUDo 343/2018.
Hlasování:
pro – 10
proti – 0
zdrželi se – 3 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, MUDr. Spurný Pavel, Ing. Vrubel Petr)
4. Poskytnutí neinvestičních finančních dotací na rok 2018
Materiál předložila paní místostarostka.
Ing. Baroš upozornil členy zastupitelstva na výši dotace na prestižní akci spolku Naše
Doubrava „V rytmu orchestrů a dalších překvapení“ pod záštitou náměstka hejtmana
Moravskoslezského kraje, která se koná u příležitosti výročí 100 let od vzniku samostatného
československého státu. Z požadovaných 19 tisíc Kč jsou navrženy pouze tři tisíce. Je
pravděpodobné, že náměstek hejtmana bude přítomen, což bude mít pro obec velký
význam. Přál by si, aby obec Doubrava mohla dokladovat, že je si toho vědoma a je vstřícná.
Zajímal by ho názor zastupitelů, jak na tuto akci pohlížejí. Má za to, že je to skutečně
prestižní záležitost, které by se měla týkat všech zastupitelů.
Mgr. Murycová uvedla, že tradiční Doubravský den proběhne v srpnu. Je to obecní akce
odlišná od zmiňovaného projektu a patrně došlo ke spojení.
Ing. Baroš reagoval dotazem: Jakým způsobem obec pamatuje na sté výročí založení
republiky?
Pan starosta uvedl, že obec se soustřeďuje na svou tradiční akci, která proběhne v srpnu,
přičemž sté výročí bude součástí této akce. Není nutné, aby se oslava výročí konala přesně
v den tohoto svátku. Uvedl, že obec, potažmo zastupitelstvo, nebylo požádáno o jakoukoliv
pomoc. Podotkl, že návrh na výši finančních dotací spolkům byl projednán na schůzce
spolků a na finančním výboru. Na žádném z těchto jednání tento návrh nikdo nerozporoval.
Ing. Vrubel vyjádřil domněnku, že Ing. Baroš se dotazoval na to, jak obec vnímá to, že
prestižní akce spolku Naše Doubrava je podpořena pouze třemi tisíci korunami.
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Mgr. Murycová uvedla, že například Baníku, který se o své členy a celé zázemí stará 365
dnů v roce, taky nebylo možné dát víc peněz. Rozpočet, který schválilo zastupitelstvo, je
omezen částkou 220 tis. Kč. Zvažovaly se veškeré žádosti. Výsledkem je předložený návrh.
Mgr. Ing. Ferenčíková uvedla, že ještě předtím, než proběhla schůzka spolků, byla osobně
za paní místostarostkou s žádostí o záštitu nad konáním akce. Mgr. Murycová ukončila
schůzku a tudíž se nedozvěděla, že bude osloven náměstek hejtmana. Není tedy pravdou,
že obec požádána o pomoc nebyla. Spolek Naše Doubrava inicioval konání akce s cílem
zviditelnit obec. Spolek pootevřel dveře možnostem získání zdrojů na realizaci záměrů obce,
a to jak směrem k občanům, tak ke spolkům a příspěvkovým organizacím.
Mgr. Murycová navázala na přirovnání ke dveřím a uvedla, že souhlasí, ale vedle těchto
dveří máme ještě spoustu malých dvířek v podobě asi více jak dvaceti akcí, kterými je obec
zviditelňována.
Mgr. Ing. Ferenčíková vyjádřila názor, že obec nemá zájem o získání dotací z kraje,
o otevření možnosti získání dotací pro spolky a pro příspěvkové organizace obce.
Mgr. Murycová oponovala, že to tady nezaznělo. Obec nebrání nikomu v získávání dotací
z kraje ani v podávání žádostí o grant.
Mgr. Ing. Ferenčíková uvedla, že spolek měl představu, že obdrží dotaci ve výši, která bude
důstojná, která obec nepoškodí a postaví obec do role partnera kraje.
Mgr. Murycová uvedla, že zatím nikdo nedal konstruktivní návrh na úpravu projednávaného
materiálu. Nikdo se nevyjádřil ve smyslu komu přidat a komu ubrat.
Ing. Baroš podotkl, že by bylo velice nemilé, kdyby mělo dojít k seškrtání na úkor někoho.
Položil otázku, zda by nebylo možné navýšit navrženou částku.
Z následné neřízené diskuse nevzešel žádný konkrétní návrh na změnu nebo úpravu
usnesení.
Před hlasováním oznámila střet zájmů paní Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková z důvodu zastávání
funkce předsedkyně spolku Naše Doubrava a pan MUDr. Pavel Spurný z důvodu zastávání
funkce místopředsedy spolku Naše Doubrava. Oba uvedli, že nebudou hlasovat.
Usnesení č.: 334/22/2018
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubrava
schvaluje
1. poskytnutí neinvestičních finančních dotací na rok 2018 spolkům a organizacím dle
předloženého návrhu,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle platných Zásad o poskytování
neinvestičních dotací z rozpočtu obce Doubrava, schválených dne 15. 02. 2016
usnesením číslo 183/10/2016 se spolky a organizacemi:
Baník OKD Doubrava, z.s.; Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Doubrava;
Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Doubravě z.s.; Myslivecký spolek
Orlová a Doubrava; Náboženská obec Církve československé husitské v Karviné, Orlové
a Doubravě; Nadace Landek Ostrava; NAŠE DOUBRAVA, z.s.; Pionýr, z.s. – 17.
pionýrská skupina Karviná; SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Doubrava; Spolek
rodičů a přátel ZŠ a MŠ Doubrava; Tělocvičná jednota Sokol Doubrava; Základní
organizace Českého zahrádkářského svazu Doubrava; ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02.
Hlasování:
pro – 8
proti – 0
zdrželi se – 3 (Ing. Baroš Jan, Vrátná Jana, Ing. Vrubel Petr)
nehlasovali – 2 (Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, MUDr. Spurný Pavel)
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5. Přijetí daru – pozemky pod chodníky ve vlastnictví Moravskoslezského kraje
Materiál předložil pan starosta.
Usnesení č.: 335/22/2018
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubrava
1. s c h v a l u j e přijetí daru – části pozemků parc. č. 5069/7, druh pozemku ostatní plocha,
o výměře 309 m², parc. č. 5069/8, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 808 m²,
parc. č. 5069/9, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 823 m², vše v k. ú. Doubrava
u Orlové, ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, IČ 70890692, se sídlem 28. října 117,
702 18 Ostrava.
2. p o v ě ř u j e starostu obce Doubrava uzavřením darovací smlouvy mezi obcí Doubrava
a Moravskoslezským krajem, IČ 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,
a podáním návrhu na vklad vlastnického práva příslušnému katastrálnímu úřadu podle
této smlouvy do katastru nemovitostí, dle předloženého materiálu.
Hlasování:
pro – 13
6. Prodej pozemku parc. č. 3045/3 v k. ú. Doubrava u Orlové
Materiál předložil pan starosta.
Usnesení č.: 336/22/2018
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubrava
1. s c h v a l u j e prodej pozemku parc. č. 3045/3, způsob využití zahrada, nacházející se
na k. ú. Doubrava u Orlové, o výměře 948 m2, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001
u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná panu
..............., bytem ......................................, za kupní cenu 303.360,- Kč,
2. n e s c h v a l u j e prodej pozemku parc. č. 3045/3, způsob využití zahrada, nacházející
se na k. ú. Doubrava u Orlové, o výměře 948 m2, který je zapsán na listu vlastnictví
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná
panu .........................., bytem ........................................,
3. p o v ě ř u j e starostu obce Doubrava uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemku
parc. č. 3045/3, k. ú. Doubrava u Orlové mezi Obcí Doubrava a panem
............................, bytem ............................................... a podáním návrhu na vklad
vlastnického práva příslušnému katastrálnímu úřadu podle této smlouvy do katastru
nemovitostí, dle předloženého materiálu.
Hlasování:
pro – 13
7. Změna způsobu obsluhy pošty v Doubravě – Pošta Partner
Materiál předložil pan starosta.
Paní Ivana Siekierová oznámila, že je ve střetu zájmu z důvodu zaměstnaneckého vztahu
k České poště a zdrží se hlasování.
Usnesení č.: 337/22/2018
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubrava
neschvaluje
záměr změny způsobu obsluhy pošty v Doubravě na Poštu Partner s tím, že v zájmu obce je
zachování stávajícího způsobu a rozsahu služeb zajišťovaného Českou poštou, s.p.
Hlasování:
pro – 12
proti – 0
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zdrželi se – 1 (Siekierová Ivana)
8. Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná – SMOOK za rok 2017
Materiál předložil pan starosta.
Usnesení č.: 338/22/2018
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubrava
bere na vědomí
celoroční hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná, závěrečný účet za rok 2017
a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2017 bez výhrad (příjmy ve
výši 1 545,39 tis. Kč a výdaje ve výši 1 290,75 tis. Kč).
Hlasování:
pro – 13
9. Organizační a různé
9.1. Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci – kotlíková dotace
Materiál předložil pan starosta.
Mgr. Ing. Ferenčíková se dotázala, zda bude zastupitelstvo schvalovat rozpočtové opatření.
Pan starosta uvedl, že rozpočtové opatření bude projednáváno na příštím zasedání
zastupitelstva v červnu.
Mgr. Jasenková se dotázala, zda je známo, kterých lokalit se podávání žádostí o kotlíkové
dotace týká.
Mgr. Murycová odpověděla, že je to napříč obcí, ve všech částech Doubravy.
Usnesení č.: 339/22/2018
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubrava
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji“, dle předloženého materiálu, s uvedením částky v článku I.
dodatku ve výši „100.000,- Kč“.
Hlasování:
pro – 13
Různé:
Pan starosta informoval členy zastupitelstva, že v souvislosti s nabytím účinnosti Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU), o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů – GDPR dne 25. 05. 2018, budou veškeré dokumenty zasílané členům
zastupitelstva obce elektronickou poštou (e-mailem) anonymizovány.
10. Diskuse a závěr
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Zpráva návrhové komise:
Návrhová komise posoudila průběh dnešního zasedání zastupitelstva s tímto závěrem:
1. Návrhová komise sděluje, že v průběhu jednání zastupitelstva obce nebyly návrhové
komisi doručeny žádné návrhy na změny nebo úpravy přijatých usnesení z dnešního
zasedání, ani nové návrhy na usnesení, o kterých by mělo zastupitelstvo jednat
a hlasovat.
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2. Návrhová komise konstatuje, že usnesení k jednotlivým bodům
projednaným na dnešním zasedání zastupitelstva byla platně přijata.
Zapsal: Ing. Tadeáš Bijok
Dne 25. 04. 2018.
Ověřovatelé zápisu: Bc. Světluše Šotkovská

…………………………………

Ivana Siekierová

………………………………….

Mgr. Pavel Krsek
starosta obce Doubrava
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programu

