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Zápis 

z 23. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne 23. 05. 2018 
v 16:30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava 

 
Zahájení v 16:30 hod.       Ukončení v 16:50 hod. 

1. Zahájení a procesní záležitosti  

Schůzi zahájil a řídil pan starosta, Mgr. Pavel Krsek. 

Procesní záležitosti:     

Z celkového počtu 15 členů bylo přítomno 10 členů ZO (viz listina přítomných). 

Přítomni:  
Ing. Baroš Jan, Ing. Czapek Petr, Mgr. Jasenková Radomíra, Mgr. Krsek Pavel, Mgr. 
Murycová Dáša, Rovňaníková Jiřina, Siekierová Ivana, Bc. Šotkovská Světluše, Trzaskalik 
Libor, Vrátná Jana,  

Pan starosta konstatoval, že je přítomno 10 členů zastupitelstva a zastupitelstvo obce je 
usnášeníschopné. Omluvili se pan Ing. Vrubel Petr a paní Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina 

Nepřítomni: Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, MUDr. Spurný Pavel, Szebesta Lukáš, Ing. Vrubel 
Petr, Branny Vojtěch 

Zapisovatelem byl určen Ing. Tadeáš Bijok. 

Ověřovateli zápisu byli určeni paní Mgr. Radomíra Jasenková a paní Jana Vrátná. 

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 přihlášky zapisovateli.  

Volba návrhové komise 

O funkci členů návrhové komise projevil zájem pán Ing. Jan Baroš.  
------------------------------------------------- 
Na zasedání se dostavil pan Vojtěch Branny 

Celkový počet přítomných členů zastupitelstva – 11  
-------------------------------------------------- 
Usnesení č.: 340/23/2018  
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
volí  
předsedou návrhové komise pana Ing. Jana Baroše. 

Hlasování:  
pro – 11 

O funkci členů návrhové komise projevili zájem pan Ing. Petr Czapek a paní Ivana 
Siekierová. 

Usnesení č.: 341/23/2018 
Návrh na usnesení: 

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

Hlasování:  
pro – 11 

Připomínky k zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny. 
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Program: 

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 

Usnesení č.: 342/23/2018 
Návrh na usnesení: 

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 

Hlasování:  
pro – 11 

2. Revokace usnesení č. 336/22/2018 – prodej  pozemku parc. č. 3045/3 
v k. ú. Doubrava u Orlové 

Materiál předložil pan starosta. 

Usnesení č.: 343/23/2018 
Návrh na usnesení: 

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 .................................... a podáním návrhu na vklad vlastnického práva 
příslušnému katastrálnímu úřadu podle této smlouvy do katastru nemovitostí, dle 
předloženého materiálu. 

Hlasování:  
pro – 11 
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3. Organizační a různé 

Pan Trzaskalik poukázal na zápach ze stoky za hřištěm a za Finskými domky. Do stoky 
tečou splašky z okolních domů a po déletrvajícím suchu zapáchají. 

Pan starosta uvedl, že předmětná stoka je na pozemku firmy Asental. Řádné odvádění 
splašků by měl řešit vlastník domů firma Residomo. Obec na problém upozorní, avšak bylo 
by vhodné, aby firmu Residomo na nevyhovující stav upozornili také sami nájemnici. Situaci 
vyřeší výstavba ČOV a odkanalizování Finských domků, kterou připravuje SmVaK. Stoku 
bude nutno vyčistit bez ohledu na připravované odkanalizování. 

4. 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.  

2. Návrhová komise konstatuje, že usnesení k jednotlivým bodům programu 
projednaným na dnešním zasedání zastupitelstva byla platně přijata.  

Zapsal:  Ing. Tadeáš Bijok 
 
Dne 28. 05. 2018 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Radomíra Jasenková   ………………………………… 
   

   Jana Vrátná    ………………………………….  

 
 
 
 
 
Mgr. Pavel Krsek 
starosta obce Doubrava  


