
 

 

Usnesení 

přijatá na 2. schůzi Rady obce Doubrava konané dne 21. 11. 2018 

9/02/18 Rada obce Doubrava  
s c h v a l u j e   
program 2. schůze Rady obce Doubrava konané dne 21. 11. 2018  

1. Zahájení a procesní záležitosti 
2. Ražby důlních děl č. 11 3101, 11 3102, 11 3102A, 11 3103, 11 3131, 11 

3131/1, 11 3132, 11 3132/1, 11 3104, 11 3133, 113133/1 a 11 3106 pro 
přípravu porubu č. 11 3131, 11 3132 a 11 3133 v 31. sloji 11. kře 
v dobývacím prostoru Karviná – Doly I OKD, a.s. 

3. Návrh rozpočtu obce Doubrava na rok 2019 a svěření pravomoci Radě 
obce Doubrava  

4. Organizační a různé 
5. Závěr 

10/02/18 Rada obce Doubrava  
s c h v a l u j e  
vydání souhlasného stanoviska k ražbám důlních děl v rozsahu dle 
předložené žádosti evidované dne 7.11.2018 pod č.j. OUDo 1463/2018. 

11/02/18 Rada obce Doubrava  
d o p o r u č u j e   
Zastupitelstvu obce Doubrava  
1. schválit 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, v platném znění, rozpočet obce Doubrava na rok 2019 dle 
předloženého návrhu v celkové výši výdajů 27.833 tis. Kč, které budou 
kryty ve výši 22.402 tis. Kč  a zbývající část bude kryta ze zůstatku 
z minulých let ve výši 5.431 tis. Kč. 

2. stanovit 
v souladu s ustanovením § 102, odst. 2), písmene a) zákona 128/2000 
Sb., o obcích v platném znění, pravomoci radě obce k provádění 
rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: 
a) přesun finančních prostředků mezi jednotlivými ORJ, oddíly 

a paragrafy v rámci schváleného rozpočtu obce v oblasti příjmů 
i výdajů, aniž by se změnil celkový objem rozpočtu nebo výsledné 
saldo hospodaření (§16, odst. 3), písmeno a) zákona 250/2000 Sb.), 

b) změna příjmů a výdajů souvisejících s účelově přijatými transfery, 
přičemž dojde k celkové změně objemu rozpočtu příjmů a výdajů, ale 
nedojde ke změně výsledného salda hospodaření (§16, odst. 3) 
písmeno b) zákona 250/2000 Sb.), 

c) v oblasti příjmů na položce 1122 a výdajů na položce 5365 o daň 
z příjmů právnických osob za obec Doubrava, přičemž dojde k celkové 
změně v objemu rozpočtu příjmů a výdajů, ale nedojde ke změně 
výsledného salda hospodaření (§16, odst. 3) písmeno b) zákona 
250/2000 Sb.). 

 
 
V Doubravě dne 23. 11. 2018 
 
 
         ……………………… 
           Mgr. Dáša Murycová 
         starostka obce  


