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Zápis 

ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo v mimořádném termínu 
dne 20. 02. 2019 v 16:30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava 

 
Zahájení v 16:30 hod.     Ukončení v 17:40 hod. 

1. Zahájení a procesní záležitosti  

Zasedání zahájila a řídila paní starostka, Mgr. Dáša Murycová. 

Procesní záležitosti:     

Z celkového počtu 15 členů bylo přítomno 13 členů ZO (viz listina přítomných). 

Přítomni:  

Branny Vojtěch, Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Ing. Hanzel Marek, MBA, Bc. Jachymčáková 
Kateřina, Mgr. Jasenková Radomíra, Kielkovský Jiří, Mgr. Krsek Pavel, Mgr. Murycová Dáša 
Penkalová Ivana, Piperková Gabriela, Siekierová Ivana, Šebesta Radek, Ing. Vrubel Petr  

Nepřítomni:  

MUDr. Spurný Pavel, Sosna Zdeněk 

Zapisovatelem byl určen Ing. Tadeáš Bijok. 

Ověřovateli zápisu byli určeni paní Siekierová Ivana a paní Penkalová Ivana. 

Paní starostka upozornila na skutečnost, že pro účely vyhotovení zápisu ze zasedání je 
prováděn zvukový záznam a taktéž se provádí videozáznam za účelem zveřejnění na 
Internetu.  

Dále paní starostka uvedla, 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 Mgr. Radomíra Jasenková. Paní 
Mgr. Jasenková s kandidaturou souhlasila.  

Usnesení č.: 35/4/2019  
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
volí  
předsedkyní návrhové komise paní Mgr. Radomíru Jasenkovou. 

Hlasování:  
pro – 13 

Na funkci členů návrhové komise byli navrženi pan Jiří Kielkovský a pan Radek Šebesta. 
Oba s kandidaturou vyslovili souhlas. 

Usnesení č.: 36/4/2019 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
volí  
členy návrhové komise pana Jiřího Kielkovského a pana Radka Šebestu. 

Hlasování:  
pro – 13 

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. Plány práce výborů zastupitelstva na rok 2019 
4. Určení garantů procesu přípravy podkladů pro schvalování účetních závěrek ve volebním 

období 2018 – 2022  
5. Žádost o odkoupení pozemků  parc. č. 2613, 2614, 2615 a 2616 vše v k. ú. Doubrava 

u Orlové 
6. Nabídka daru pozemků parc. č. 2596/1 a 2596/2, oba v k. ú. Doubrava u Orlové 
7. Informace o stavu bezúplatného převodu pozemku parc. č. 3523 v k. ú. Doubrava 

u Orlové     
8. Záměr prodeje pozemků parc. č. 374, 375 a 376, vše v k. ú. Doubrava u Orlové 
9. Smlouva o spolupráci – spolufinancování obce u 3. výzvy kotlíkových dotací 
10. Organizační a různé 
11. Diskuse a závěr 

Paní starostka uvedla, že členové zastupitelstva obce mají na stole materiál, který 
zpracovala Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková s názvem „Pověření starostky k jednání ve věci 
odstranění nastalých potíží v důsledku opravené komunikace na hlavním tahu mezi finskými 
domky“. Mgr. Ing. Ferenčíková žádá o zařazení tohoto materiálu do programu. O zařazení do 
programu nechala paní starostka hlasovat. 

Návrh na usnesení (s doplněním bodu Mgr. Ing Ferenčíkové): 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e   
navržený program 4. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava konaného dne 20. 02. 2019 
včetně bodu navrženého paní Mgr. Ing. Jiřinou Ferenčíkovou. 

Hlasování:  
pro – 5 
proti – 7 (Branny Vojtěch, Ing. Hanzel Marek, MBA, Bc. Jachymčáková Kateřina, Kielkovský 

Jiří, Mgr. Murycová Dáša, Penkalová Ivana, Siekierová Ivana)  
zdržel se – 1 (Mgr. Jasenková Radomíra)  

Usnesení nebylo přijato. 

Paní starosta nechala hlasovat o původním návrhu programu. 
------------------------------------------------- 
Na zasedání se dostavil pan MUDr. Spurný Pavel. 

Celkový počet přítomných členů zastupitelstva – 14  
-------------------------------------------------- 

Usnesení č.: 37/4/2019 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e   
program 4. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava konaného dne 20. 02. 2019  

1. Zahájení a procesní záležitosti 
2. Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce 
3. Plány práce výborů zastupitelstva na rok 2019 
4. Určení garantů procesu přípravy podkladů pro schvalování účetních závěrek ve volebním 

období 2018 – 2022  
5. Žádost o odkoupení pozemků  parc. č. 2613, 2614, 2615 a 2616 vše v k. ú. Doubrava 

u Orlové 
6. Nabídka daru pozemků parc. č. 2596/1 a 2596/2, oba v k. ú. Doubrava u Orlové 
7. Informace o stavu bezúplatného převodu pozemku parc. č. 3523 v k. ú. Doubrava 

u Orlové     
8. Záměr prodeje pozemků parc. č. 374, 375 a 376, vše v k. ú. Doubrava u Orlové 
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9. Smlouva o spolupráci – spolufinancování obce u 3. výzvy kotlíkových dotací 
10. Organizační a různé 
11. Diskuse a závěr 

Hlasování:  
pro – 8 
proti – 0  
zdržel se – 6 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Mgr. Krsek Pavel, Piperková Gabriela, MUDr. 

Spurný Pavel, Šebesta Radek, Ing. Vrubel Petr)  

Usnesení bylo přijato. 

2. Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce 

Bc. Kateřina Jachymčáková, předsedkyně finančního výboru, uvedla, že výbor se sešel 
23. ledna 2019. Na výboru byl projednán návrh plánu činnosti a plán kontrol. První kontrolou 
bude vyhodnocení nákladů na zachování a obnovu kulturních památek v obci. Jedná se 
o zámek a zámecké objekty.  

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, předsedkyně kontrolního výboru, uvedla, že výbor se sešel 
19. prosince 2018. Na výboru byl projednán plán činnosti a byly stanoveny termíny kontrol. 
Výbor se usnesl na provedení kontroly usnesení zastupitelstva obce od usnesení přijatých 
na 24. zasedání a kontroly plnění usnesení rady obce od 85/2018 do 90/2018. Při kontrole 
usnesení zastupitelstva obce bylo zjištěno, že usnesení č. 365/25/2018 nebylo splněno, 
tj. odložený materiál k bodu č. 7 programu 25. zasedání zastupitelstva nebyl projednán na 
prosincovém zasedání. Výbor doporučil tento bod zařadit neprodleně na 3. zasedání 
zastupitelstva obce dne 04. 02. 2019. 

------------------------------------------------- 
Na zasedání se dostavil pan Sosna Zdeněk. 

Celkový počet přítomných členů zastupitelstva – 15  
-------------------------------------------------- 

Paní starostka uvedla, že materiál k bodu č. 7 programu 25. zasedání nebyl zařazen do 
programu 3. zasedání, které bylo svoláno z důvodu projednání jediného bodu, a to podání 
žádosti o dotaci na ministerstvo místního rozvoje. Materiál bude projednán dnes. 

Usnesení č.: 38/4/2019 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
b e r e  n a  v ě d o m í   
informaci o činnosti výborů zastupitelstva obce. 

Hlasování:  
pro – 14 
proti – 0  
zdržel se – 1 (Sosna Zdeněk)  

3. Plány práce výborů zastupitelstva na rok 2019 

Návrhy plánů práce předložily předsedkyně obou výborů. 

Usnesení č.: 39/4/2019 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e  
Plány práce finančního a kontrolního výboru zastupitelstva obce na rok 2019 dle přiložených 
materiálů 

Hlasování:  
pro – 15 
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4. Určení garantů procesu přípravy podkladů pro schvalování účetních závěrek ve 
volebním období 2018 – 2022 

Materiál předložila paní starostka. 

Usnesení č.: 40/4/2019 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava 
1 .  b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o určení garantů procesu přípravy podkladů pro schvalování účetních závěrek 
ve volebním období 2018 – 2022 obce Doubrava a obcí zřízených příspěvkových 
organizací dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek, 

2 .  u r č u j e  
paní Bc. Kateřinu Jachymčákovou garantem zpracování a předložení zastupitelstvu 
obce, jako schvalujícímu orgánu, podkladů pro schvalování účetních závěrek obce 
Doubrava ve volebním období 2018 – 2022 ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, včetně formulace návrhu stanoviska 
schvalujícího orgánu na zasedání zastupitelstva obce nejpozději do června příslušného 
roku. 

Hlasování:  
pro – 15 

5. Žádost o odkoupení pozemků  parc. č. 2613, 2614, 2615 a 2616 vše v k. ú. Doubrava 
u Orlové 

Materiál předložila paní starostka. 

Usnesení č.: 41/4/2019 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
n e s c h v a l u j e  
prodej pozemků parc. č. 2613, 2614, 2615 a 2616, nacházející se v k. ú. Doubrava u Orlové, 
o celkové výměře 1.625 m2, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, ve vlastnictví obce 
Doubrava, žadatelům ............................, bytem .........................................., dle předloženého 
materiálu.  

Hlasování:  
pro – 15 

6. Nabídka daru pozemků parc. č. 2596/1 a 2596/2, oba v k. ú. Doubrava u Orlové  

Materiál předložila paní starostka. 

Usnesení č.: 42/4/2019 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e  
1. ve smyslu ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 

bezúplatné přijetí daru pozemku parc. č. 2596/1, druh pozemku ostatní plocha, způsob 
využití ostatní komunikace, výměra 588 m² a pozemku parc. č. 2596/2, druh pozemku 
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, výměra 41 m², oba v k.ú. Doubrava 
u Orlové, oba ve vlastnictví ........................., bytem ................................, dle předloženého 
materiálu, 

2. uzavření darovací smlouvy mezi obcí Doubrava a ..................................., bytem 
........................, předmět daru – pozemky parc. č. 2596/1 a 2596/2, oba v k. ú. Doubrava 
u Orlové.  

Hlasování:  
pro – 15 
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7. Informace o stavu bezúplatného převodu pozemku parc. č. 3523 v k. ú. Doubrava 
u Orlové   

Materiál předložila paní starostka. 

Usnesení č.: 43/4/2019 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava 

b e r e  n a  v ě d o m í  
informaci o současném stavu bezúplatného převodu pozemku parc. č. 3523  v k. ú. 
Doubrava u Orlové, dle předloženého materiálu. 

Hlasování:  
pro – 15 

8. Záměr prodeje pozemků parc. č. 374, 375 a 376, vše v k. ú. Doubrava u Orlové 

Materiál předložila paní starostka. 

Usnesení č.: 44/4/2019 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e  
zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 374, 375 a 376, nacházející se v k. ú. Doubrava 
u Orlové, o celkové výměře 751 m2, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 
u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, ve vlastnictví 
obce Doubrava, dle předloženého materiálu. 

Hlasování:  
pro – 15 

9. Smlouva o spolupráci – spolufinancování obce u 3. výzvy kotlíkových dotací 

Materiál předložila paní starostka. 

Mgr. Ing. Ferenčíková se dotázala, zda v souvislosti s výměnou kotlů proběhla v obci nějaká 
kontrola z odboru životního prostředí z MěÚ Orlová ve vztahu k emisím. 

Mgr. Jasenková uvedla, že tyto kontroly provádí poskytovatel, tj, krajský úřad. 

Mgr. Ing. Ferenčíková uvedla, že dotaz směřoval k těm případům, kdy k výměně kotle ještě 
nedošlo a dochází k znečišťování ovzduší.  

Paní starostka uvedla, že o žádné kontrole neví. 

Usnesení č.: 45/4/2019 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e  
uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském 
kraji – 3. výzva“, dle předloženého materiálu.   

Hlasování:  
pro – 15 

10. Organizační a různé 

Paní starostka pozvala všechny přítomné na akci „Ukliďme Česko“, která proběhne dne 
06. 04. 2019. 

Pan Zdeněk Sosna se dotázal, kdy dojde k opravě podlahy v kuchyni restaurační části 
Národního domu, kterou má pronajatou paní Stablová. 



6 

 

Paní starostka odpověděla, že o poškození podlahy v kuchyni nebyl při předání nebytového 
prostoru nájemkyni žádný záznam. Nicméně odpovědní pracovníci úřadu celou situaci 
posoudí. 

Mgr. Pavel Krsek otevřel záležitost „Senior taxi“. Uvedl, že obec Doubrava je v okolí patrně 
poslední obcí, která tuto službu občanům nezajišťuje. Trvá však na tom, aby se řešily pouze 
návštěvy u lékaře. 

Mgr. Ing. Ferenčíková upozornila na špatný stav komunikace v místě před jejím domem, kde 
se otáčí autobus. Zpevnění, které tam bylo provedeno, již dávno neplní svůj účel. Je tam 
bláto. 

11. Diskuse a závěr   

Do diskuse se přihlásil pan Jindřich Bugla. Na jeho dotaz týkající se připravované výstavby 
kanalizace na Hranicích odpověděla paní starostka. K dalšímu dotazu pana Bugly, který se 
týkal výše a povinnosti úhrady daně z nemovitostí, proběhla neřízená výměna názorů.  

 

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 27. 02. 2019 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Ivana Siekierová    ………………………………… 
   

   Ivana Penkalová   ………………………………….  

 
 
 
 
 
Mgr. Dáša Murycová 
starostka obce Doubrava  


