Zápis
z 6. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne 22. 06. 2015
v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava
Zahájení v 16:30 hod.

Ukončení v 19:15 hod.

1. Zahájení a procesní záležitosti
Zasedání zahájil a řídil pan starosta Mgr. Pavel Krsek.
Procesní záležitosti
Z celkového počtu 15 členů zastupitelstva bylo přítomno 15 (viz listina přítomných).
Přítomni:
Ing. Czapek Petr, Ing. Dobrý Libor, Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Mgr. Jasenková Radomíra,
Mgr. Krsek Pavel, Mgr. Murycová Dáša, Rovňaníková Jiřina, Siekierová Ivana, MUDr.
Spurný Pavel, Szebesta Lukáš, Ing. Szyroká Květuše, Bc. Šotkovská Světluše, Trzaskalik
Libor, Venglářová Šárka, Ing. Vrubel Petr
Pan starosta konstatoval, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Zapisovatelem byl určen Ing. Tadeáš Bijok.
Ověřovateli byli určeni pani Mgr. Radomíra Jasenková a Bc. Světluše Šotkovská.
Pan starosta upozornil na skutečnost, že pro účely vyhotovení zápisu ze zasedání je
prováděn zvukový záznam zasedání a rovněž videozáznam, který bude zpřístupněn na
webové stránce obce.
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 byl navržen pan MUDr. Pavel Spurný. MUDr. Spurný
s kandidaturou vyjádřil souhlas.
Usnesení č.: 111/6/2015
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubrava
volí
předsedou návrhové komise MUDr. Pavla Spurného
Hlasování:
pro – 14
zdržel se – 1 (MUDr. Spurný Pavel)
Na funkci členů návrhové komise byla navržena paní Jiřina Rovňaníková a pan Libor
Trzaskalik. Oba s navrženou kandidaturou vyslovili souhlas.
Usnesení č.: 112/6/2015
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubrava
volí
členy návrhové komise paní Jiřinu Rovňaníkovou a pana Libora Trzaskalika.
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Hlasování:
pro – 13
zdrželi se – 2 (Rovňaníková Jiřina, Trzaskalik Libor)
Připomínky k minulému zápisu:
Připomínku vznesl Ing. Libor Dobrý. Sdělil, že došlo k záměně příjmení ověřovatelky zápisu
Bc. Světluše Šotkovské.
Pan starosta uvedl, že zápis bude opraven.
Program:
1. Zahájení a procesní záležitosti
2. Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce
3. Zpráva o uplatňování územního plánu Doubravy
4. Účetní závěrka obce Doubrava sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014
5. Závěrečný účet obce Doubrava za rok 2014
6. Změna zřizovací listiny Základní školy Doubrava, okres Karviná, příspěvková
organizace
7. Rozpočtové úpravy – rozpočtové opatření č. 5
8. Úplatný převod pozemku parc. č. 2154 k.ú. Doubrava u Orlové
9. Převod nemovitostí z vlastnictví Moravskoslezského kraje do majetku obce Doubrava
10. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, Požární řád obce Doubrava
11. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Doubrava
12. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.
3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
13. Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných
činností
14. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí SMOOK
15. Organizační a různé
16. Diskuse a závěr
Pan starosta navrhl doplnění programu o bod:
7.1. Rozpočtové úpravy – rozpočtové opatření č. 6
Usnesení č.: 113/6/2015
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubrava
schvaluje
program 5. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava konaného dne 22. 6. 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení a procesní záležitosti
Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce
Zpráva o uplatňování územního plánu Doubravy
Účetní závěrka obce Doubrava sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014
Závěrečný účet obce Doubrava za rok 2014
Změna zřizovací listiny Základní školy Doubrava, okres Karviná, příspěvková
organizace
7. Rozpočtové úpravy – rozpočtové opatření č. 5
7.1. Rozpočtové úpravy – rozpočtové opatření č. 6
8. Úplatný převod pozemku parc. č. 2154 k.ú. Doubrava u Orlové
9. Převod nemovitostí z vlastnictví Moravskoslezského kraje do majetku obce Doubrava
10. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, Požární řád obce Doubrava
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11. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Doubrava
12. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.
3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
13. Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných
činností
14. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí SMOOK
15. Organizační a různé
16. Diskuse a závěr
Hlasování:
pro – 15
2. Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce
Ing. Czapek, předseda výboru pro rozvoj obce, uvedl, že výbor se sešel dne 17. června
2015. Jednání výboru se účastnili zástupci společnosti OKD. Výbor projednal stav
rekultivačních a asanačních prací, návrh na prodej obecních pozemků, nejbližší obecní
kulturní akce a problematiku údržby zeleně. Problematikou vyhodnocení Dohody na období
2007 - vydobytí zásob mezi OKD a.s. a obcí Doubrava se výbor bude zabývat na příštím
jednání.
Bc. Šotkovská, předsedkyně kontrolního výboru, uvedla, že výbor se sešel 1. června 2015.
Sdělila, že v měsíci květnu byly provedeny společně s členy finančního výboru a zástupci
obecního úřadu kontroly vyúčtování dotací za rok 2014 poskytnutých spolkům. Při kontrolách
nebyly zjištěny žádné nedostatky, dotace byly čerpány dle smluv. Členové výboru provedli
rovněž kontrolu vybraných usnesení z čtvrtého a pátého zasedání zastupitelstva obce. Výbor
se rovněž zabýval otázkou financování odchytu psů v lokalitě Doubrava.
Ing. Szyroká, předsedkyně finančního výboru, uvedla, že výbor se sešel 10. června 2015 a
zabýval se návrhem Jednacího řádu výborů zastupitelstva obce, vyhodnocením kontrol
čerpání dotací u spolků, návrhem závěrečného účtu obce a zprávou o výsledcích
hospodařeni obce.
K návrhu jednacího řádu výborů se vyjádřil pan Trzaskalik. Navrhl, aby jednací řád byl
doplněn o lhůtu pro zaslání materiálů, a to do 5 dnů před konáním výboru.
Ing. Czapek oponoval a uvedl, že v mnoha případech nelze tuto lhůtu dodržet z objektivních
důvodů. Materiály nejsou k dispozici.
Pan Trzaskalik uvedl, že se mu nejedná o výbor pro rozvoj obce, ale o finanční výbor.
Mgr. Ing. Ferenčíková uvedla, že předložený návrh jednacího řádu nepočítá s existencí
výboru pro rozvoj obce. Navrhla, aby zmínka o existenci výboru pro rozvoj obce byla v
jednacím řádu uvedena.
Pan starosta sdělil, že tento návrh bude považován za první protinávrh.
Ing. Dobrý navrhl, aby se jednacím řádem výborů řídily všechny výbory zřízené
Zastupitelstvem obce Doubrava
Pan starosta uvedl, že tento návrh bude považován za druhý protinávrh.
Usnesení č.: 114/6/2015
Návrh na usnesení (1. protinávrh - Mgr. Ing. Ferenčíkové):
Zastupitelstvo obce Doubrava
1. bere na vědomí
informaci o činnosti výborů zastupitelstva obce
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2. schvaluje
„Jednací řád výborů Zastupitelstva obce Doubrava“ dle předloženého materiálu s tím, že
v materiálu bude uvedena zmínka o existenci výboru pro rozvoj obce.
Hlasování:
pro – 6 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, MUDr. Spurný Pavel, Szebesta Lukáš, Trzaskalik
Libor, Venglářová Šárka, Ing. Vrubel Petr)
proti – 9 (Ing. Czapek Petr, Ing. Dobrý Libor, Mgr. Jasenková Radomíra, Mgr. Krsek Pavel,
Mgr. Murycová Dáša, Rovňaníková Jiřina, Siekierová Ivana, Ing. Szyroká Květuše, Bc.
Šotkovská Světluše)
zdrželi se – 0
Usnesení nebylo přijato.
Usnesení č.: 115/6/2015
Návrh na usnesení (2. protinávrh - Ing. Dobrého):
Zastupitelstvo obce Doubrava
1. bere na vědomí
informaci o činnosti výborů zastupitelstva obce
2. schvaluje
„Jednací řád výborů Zastupitelstva obce Doubrava“ dle předloženého materiálu s tím, že se
tímto jednacím řádem budou řídit všechny výbory zřízené Zastupitelstvem obce Doubrava.
Hlasování:
pro – 9
proti – 3 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Szebesta Lukáš, Venglářová Šárka)
zdrželi se – 3 (MUDr. Spurný Pavel, Trzaskalik Libor, Ing. Vrubel Petr)
Usnesení bylo přijato.
Pan Trzaskalik vznesl námitku, že o jeho návrhu na doplnění lhůty pro zasílání materiálů do
5 dnů před konáním výboru nebylo hlasováno.
Pan starosta uvedl, že v této situaci by bylo nutné přijaté usnesení revokovat. Východiskem
může být opětovné projednání tohoto návrhu ve výborech zastupitelstva. O zařazení návrhu
do jednacího řádu může pak zastupitelstvo obce rozhodnout na svém příštím zasedání.
K tomuto postupu nevznesl nikdo žádnou připomínku.
3. Zpráva o uplatňování územního plánu Doubravy
Materiál předložil starosta obce.
Ing. Dobrý se dotázal, jak bude obec postupovat při odkanalizování částí obce, které dosud
nejsou odkanalizovány. Jak bude řešena část obce Finské domky, kde žádná kanalizace
není.
Pan starosta uvedl, že v této záležitosti zatím žádná jednání neprobíhají.
Ing. Dobrý apeloval na radu obce a starostu, aby této problematice byla věnována patřičná
pozornost. Bude nutné vstoupit do jednání s RPG o situaci kolem Finských domků.
Odkanalizování by mělo být vyřešeno do roku 2018.
Mgr. Ing. Ferenčíková se dotázala, kdy se započne s přípravou projektu na odkanalizování
lokality Hranice.
Pan starosta uvedl, že bylo jednáno s ministerstvem financí, které by mělo provést výběrové
řízení na dodavatele projektu. Je zjišťován aktuální stav.
Ing. Szyroká dodala, že po projednání v meziresortní komisi je na projektovou dokumentaci
vyčleněno 1,9 mil. Kč.
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Mgr. Ing. Ferenčíková se dále dotázala, zda se už ví, jak bude využíván doubravský zámek.
Pan starosta uvedl, že námětů je několik. Konkrétní využití bude ještě předmětem jednání
jak výborů, tak rady obce a zastupitelstva obce. Zatím je to předčasné.
Ing. Dobrý uvedl, že měl možnost se do vnitřních prostor zámku podívat. Hovořil také
nezávazně s ministrem kultury o možnostech získání finančních prostředků. Závěrem je
příslib pana ministra, že když bude k dispozici projekt na konkrétní využití zámku, bude
ministerstvo kultury ochotno a schopno pomoci.
Ing. Dobrý dále navrhl, aby na webové stránce obce byla zveřejněna informace o záměru
obce vytvořit podmínky pro výstavbu rodinných domků v lokalitě Dědina, včetně mapky.
Usnesení č.: 116/6/2015
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubrava
schvaluje
dle § 6 odst. 5 písm. e) a § 55 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Zprávu o uplatňování
územního plánu Doubravy
Hlasování:
pro – 10
proti – 0
zdrželi se – 5 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, MUDr. Spurný Pavel, Szebesta Lukáš,
Trzaskalik Libor, Ing. Vrubel Petr)
Usnesení bylo přijato.
4. Účetní závěrka obce Doubrava sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2014
Materiál předložila Mgr. Murycová.
Zprávu garanta přednesla Mgr. Jasenková.
Usnesení č.: 117/6/2015
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubrava
schvaluje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, účetní závěrku obce Doubrava sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2014 dle
předložených materiálů – rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha.
Hlasování:
pro – 9
proti – 6 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, MUDr. Spurný Pavel, Szebesta Lukáš, Trzaskalik
Libor, Venglářová Šárka, Ing. Vrubel Petr)
zdrželi se – 0
Usnesení bylo přijato.
5. Závěrečný účet obce Doubrava za rok 2014
Materiál předložila Mgr. Murycová.
Usnesení č.: 118/6/2015
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubrava
1. schvaluje
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v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve
znění pozdějších předpisů, závěrečný účet obce Doubrava za rok 2014
2. bere na vědomí
zprávu auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Doubrava za rok 2014 dle
přílohy
3. vyjadřuje souhlas
v souladu s ustanovením § 17, odst. 6 a 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s celoročním
hospodařením obce Doubrava za rok 2014 bez výhrad.
Hlasování:
pro – 9
proti – 6 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, MUDr. Spurný Pavel, Szebesta Lukáš, Trzaskalik
Libor, Venglářová Šárka, Ing. Vrubel Petr)
zdrželi se – 0
Usnesení bylo přijato.
6. Změna zřizovací listiny Základní školy Doubrava, okres Karviná, příspěvkové
organizace
Materiál předložila Mgr. Murycová.
Usnesení č.: 119/6/2015
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubrava
schvaluje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů, dodatek č. 2 ke zřizovací listině Základní školy Doubrava, okres
Karviná, příspěvková organizace dle přiloženého návrhu s účinností od 01. 01. 2016
Hlasování:
pro – 15
7. Rozpočtové úpravy – rozpočtové opatření č. 5
Materiál předložila Mgr. Murycová.
Pan Trzaskalik apeloval na to, aby pracovníci veřejně prospěšných prací byli vybírání z řad
občanů Doubravy.
Ing. Dobrý doporučil věnovat pozornost problematice psů s ohledem na motivaci občanů,
kteří mají zájem vzít si psa z útulku.
Usnesení č.: 120/6/2015
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubrava
schvaluje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, úpravu rozpočtu r. 2015 – rozpočtové opatření č. 5 dle předloženého materiálu
Hlasování:
pro – 9
proti – 6 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, MUDr. Spurný Pavel, Szebesta Lukáš, Trzaskalik
Libor, Venglářová Šárka, Ing. Vrubel Petr)
zdrželi se – 0
Usnesení bylo přijato.
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7.1. Rozpočtové úpravy – rozpočtové opatření č. 6
Materiál předložila Mgr. Murycová.
Usnesení č.: 121/6/2015
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubrava
schvaluje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, úpravu rozpočtu r. 2015 – rozpočtové opatření č. 6 dle předloženého materiálu
Hlasování:
pro – 9
proti – 6 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, MUDr. Spurný Pavel, Szebesta Lukáš, Trzaskalik
Libor, Venglářová Šárka, Ing. Vrubel Petr)
zdrželi se – 0
Usnesení bylo přijato.
8. Úplatný převod pozemku parc.č. 2154 k.ú. Doubrava u Orlové
Materiál předložila Mgr. Murycová.
Usnesení č.: 122/6/2015
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubrava
neschvaluje
úplatný převod pozemku parc.č. 2154 o výměře 319 m², druh pozemku ostatní plocha,
neplodná půda k.ú. Doubrava u Orlové ve vlastnictví České republiky do majetku obce
Doubrava.
Hlasování:
pro – 15
9. Převod nemovitosti z vlastnictví Moravskoslezského kraje do majetku obce
Doubrava
Materiál předložila Mgr. Murycová.
Usnesení č.: 123/6/2015
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubrava
schvaluje
v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
bezúplatné nabytí nemovitosti z vlastnictví Moravskoslezského kraje, zastoupeného
z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje do vlastnictví obce
Doubrava formou uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem je darování pozemku
parc.č. 5069/6 ostatní plocha – silnice o výměře 178 m² vše v k.ú. Doubrava u Orlové
s účetní hodnotou dle účetní evidence dárce ve výši 3 559,- Kč. Náklady řízení za vklad
práva vlastnického hradí obdarovaný.
Hlasování:
pro – 15
10. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 – Požární řád obce Doubrava
Materiál předložil starosta obce.
Usnesení č.: 124/6/2015
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubrava
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 – Požární řád obce Doubrava
Hlasování:
pro – 15
11. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 – o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území obce Doubrava.
Materiál předložil starosta obce.
Pan Trzaskalik vyjádřil názor, že by na všech stanovištích měly být kontejnery na všechny
druhy tříděného odpadu.
Pan starosta uvedl, že je to otázka peněz.
Mgr. Ing. Ferenčíková požádala o výměnu nádob na komunální odpad u pana Valového a
paní Jelenové.
Pan starosta uvedl, že tato záležitost bude vyřešena v pracovním pořádku.
Usnesení č.: 125/6/2015
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubrava
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 – o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Doubrava.
Hlasování:
pro – 15
12. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.
3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Materiál předložil starosta obce.
Ing. Dobrý vyjádřil názor, že osvobození od placení místního poplatku by mělo být
podmíněno vybudováním předzahrádky a jejím řádným udržováním. Dva plastové stoly na
chodníku nejsou vhodným řešením.
Pan starosta uvedl, že vybudování předzahrádky podléhá stavebnímu zákonu, případně také
silničnímu zákonu.
Usnesení č.: 126/6/2015
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubrava
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Hlasování:
pro – 15
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13. Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných
činností
Materiál předložil starosta obce.
Předložený materiál navrhl upravit v článku 2 písm. a) doplněním textu za středníkem ve
znění: „a vytáčení strojů a zařízení do vysokých otáček, ovšem mimo pozemní komunikace,
kde je tato problematika řešena zvláštním předpisem“. Dále pak vypuštěním celého písm. b)
a přečíslováním písm. c) na b) a písm. d) na c). Nevhodnou denní dobu uvedenou v novém
písm. c) navrhl stanovit na sobotu a neděli v době od 17:00 do 22:00 hod. V článku 3 navrhl
nové znění bodu (1) takto: „Každý je povinen zdržet se v době nočního klidu a v nevhodnou
denní dobu používání hlučných strojů a zařízení“.
Ing. Dobrý vyjádřil názor, že součástí vyhlášky by mělo být také řešení problematiky
prašnosti.
Po krátké neřízené diskusi, která se týkala zejména úpravy nevhodné denní doby, podal Ing.
Dobrý první protinávrh. Druhý protinávrh pak podal pan Trzaskalik.
Usnesení č.: 127/6/2015
Návrh na usnesení (1. protinávrh Ing. Dobrého):
Zastupitelstvo obce Doubrava
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2015, k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
s úpravou nevhodné denní doby v článku 2 písm. c) na sobotu od 17:00 do 22:00 hod. a
neděli od 15:00 do 22:00 hod.
Hlasování:
pro – 4
proti – 6 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, MUDr. Spurný Pavel, Szebesta Lukáš, Trzaskalik
Libor, Venglářová Šárka, Ing. Vrubel Petr)
zdrželi se – 5 (Mgr. Jasenková Radomíra, Mgr. Murycová Dáša, Rovňaníková Jiřina,
Siekierová Ivana, Ing. Szyroká Květuše, Bc. Šotkovská Světluše)
Usnesení nebylo přijato.
Usnesení č.: 128/6/2015
Návrh na usnesení (2. protinávrh pana Trzaskalika):
Zastupitelstvo obce Doubrava
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2015, k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
s úpravou nevhodné denní doby v článku 2 písm. c) na neděli od 06:00 do 22:00 hod.
Hlasování:
pro – 8
proti – 4 (Ing. Czapek Petr, Mgr. Jasenková Radomíra, Mgr. Murycová Dáša, Ing. Szyroká
Květuše)
zdrželi se – 3 (Mgr. Krsek Pavel, Siekierová Ivana, Ing. Vrubel Petr)
Usnesení bylo přijato.
14. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí SMOOK
Materiál předložil starosta obce.
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Usnesení č.: 129/6/2015
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubrava
schvaluje
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí uzavřené dne 20. prosince
2005 týkající se:
a) změny názvu orgánu SMOOK v ustanovení odstavce 2 písmena b) článku IV. Členství ve
svazku obcí,
b) změny ustanovení odstavce 5. článku IV. Členství ve svazku obcí, Majetkoprávní
vypořádání s odstupujícími členy svazku, dle přílohy.
Hlasování:
pro – 15
15. Organizační a různé
Paní Rovňaníková požádala o úpravu stanoviště kontejnerů na místním hřbitově.
Pan starosta uvedl, že se tímto podnětem bude úřad zabývat.
Paní Venglářová se dotázala, kdy bude dořešeno přemístění vývěsních tabulí, o kterém se
už jedná od začátku roku. Kdy bude umístěna tabule u koupaliště.
Pan starosta uvedl, že k přemístění není důvod.
Po krátké výměně názorů na vhodnost umístění vývěsek dospěl pan starosta k závěru, že
bude přemístěna vývěska z Vrchovce ke koupališti. Poškozené vývěsky budou opraveny.
Ing. Dobrý navrhl zajistit osvětlení uličky u kostela, tak aby byl osvětlen i prostor nového
parčíku.
Pan starosta sdělil, že v tomto místě bude provedeno umístění dopravních značek
zakazujících jízdu cyklistů.
Ing. Dobrý doporučil přijmout patřičná opatření ke snížení prašnosti. Situace v období sucha
je neúnosná.
Dále se Ing. Dobrý dotázal, zda již byl osloven vlastník pozemku, na němž se v objektech
bývalých zahrádek zdržují místní bezdomovci.
Pan starosta sdělil, že vlastník osloven nebyl. Vyjádřil obavu, že zbouráním těchto objektů,
se situace nevyřeší. Bezdomovci budou hledat jiné místo v Doubravě. Přesto přislíbil, že
obec dopis s žádostí o řešení této situace vlastníkovi zašle.
Ing. Ferenčíková upozornila na skutečnost, že jeden z řidičů školního spoje přijíždí na
Hranice čtvrt hodiny před odjezdem a po celou dobu nechává běžet motor. Mezitím si
„odskočí“ k vývěsce.
Pan starosta uvedl, že pokud se situace bude opakovat, je nutné, aby byl o této skutečnosti
neprodleně a konkrétně informován. Pak může situaci řešit.
Ing. Dobrý navrhl provedení konkrétních úprav tras autobusového spoje do Karviné a Orlové.
Poté proběhla neřízená diskuse.
16. Diskuse
Do diskuse se přihlásil pan Jindřich Bugla. Dotázal se, zda a kdy bude řešeno
odkanalizování části obce Hranice.
Pan starosta uvedl, že zatím není možné uvažovat o nějakém konkrétním termínu.
Odkanalizovaní bude možné až po odeznění vlivů důlní činnosti. Zatím se připravuje
projektová dokumentace.
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Pan Bugla pokračoval dotazem týkajícím se příjezdové komunikace k domu č.p. 252.
Pan starosta doporučil panu Buglovi, aby se k projednání této záležitosti dostavil na obecní
úřad v Doubravě.
Poté dal pan starosta opětovně prostor členům zastupitelstva obce.
Ing. Dobrý se dotázal, zda již občané obce mohou vyžívat zdarma školního spoje k přepravě
do Karviné.
Pan starosta odpověděl, že je zatím možné zkušebně využívat školního spoje odpoledne.
Ing. Dobrý doporučil, aby tato informace byla zveřejněna na webové stránce obce.
Dále se Ing. Dobrý dotázal, jak pokračuje záležitost instalace tabulí „Pozor děti!“
Pan starosta uvedl, že aktuálně jsou řešeny tabule „Vítáme vás v Doubravě“. Poté bude
řešena záležitost doplňkových tabulí „Pozor děti!“.
Pan Trzaskalik se dotázal, kdy bude otevřeno koupaliště.
Pan starosta odpověděl, že se zahájením provozu se počítá od 4. července. Záměr
pronájmu koupaliště byl zveřejněn v Karvinském deníku.
Pan Trzaskalik vyjádřil názor, že by obec měla v případě pronájmu nebytových prostor
využívat služeb realitních kanceláří.
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
projednaným na dnešním zasedání zastupitelstva byla platně přijata.

programu

Zapsal: Ing. Tadeáš Bijok
Dne 30. 06. 2015
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Radomíra Jasenková
Bc. Světluše Šotkovská

Mgr. Pavel Krsek
starosta obce Doubrava
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