
Usnesení 

přijatá na 23. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne 23. 05. 2018 

340/23/2018 Zastupitelstvo obce Doubrava  
volí  
předsedou návrhové komise pana Ing. Jana Baroše. 

341/23/2018 Zastupitelstvo obce Doubrava  
volí  
členy návrhové komise pana Ing. Petra Czapka a paní Ivanu Siekierovou. 

342/23/2018 Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e   
program 23. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava konaného dne 
23. 05. 2018  

1. Zahájení a procesní záležitosti 
2. Revokace usnesení č. 336/22/2018 – prodej  pozemku parc. č. 3045/3 

v k. ú. Doubrava u Orlové 
3. Organizační a různé 
4. Diskuse a závěr 

343/23/2018 Zastupitelstvo obce Doubrava 
1. revokuje 

usnesení Zastupitelstva obce Doubrava č. 336/22/2018 ze dne 
18. 04. 2018 v bodě č. 1 a č. 3, ve znění:  
1. Zastupitelstvo obce Doubrava schvaluje 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. 
3. Zastupitelstvo obce Doubrava pověřuje 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. 

2. schvaluje 
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 ................ a paní ................., oba 
bytem ............................., za kupní cenu 303.360,- Kč, 

3. pověřuje 
starostu obce Doubrava uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemku 
parc. č. 3045/3, k. ú. Doubrava u Orlové mezi Obcí Doubrava, panem 
................. a paní ............................, oba bytem Okružní 926, 735 14 
Orlová Lutyně a podáním návrhu na vklad vlastnického práva příslušnému 
katastrálnímu úřadu podle této smlouvy do katastru nemovitostí, dle 
předloženého materiálu. 

V Doubravě dne 28. 05. 2018 
 
 
 
 
Mgr. Pavel Krsek 
starosta obce Doubrava  


