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Usnesení 

přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava konaného dne 12. 09. 2016 
v zasedací místnosti Obecního ú řadu Doubrava 

208/13/2016  Zastupitelstvo obce Doubrava  
volí  
předsedou návrhové komise pana Libora Trzaskalika. 

209/13/2016 Zastupitelstvo obce Doubrava  
volí  
členy návrhové komise pana Ing. Petra Czapka a paní Jiřinu Rovňaníkovou.   

210/13/2016 Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e   
program 13. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava konaného dne 12. 09. 
2016  
1. Zahájení a procesní záležitosti 
2. Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce  
3. Odvolání a volba člena kontrolního výboru 
4. Kontrola plnění uzavřené dohody o střetu zájmů s OKD, a.s. – 

Vyhodnocení plnění Dohody na období 2007 – vydobytí zásob za 2. pol. 
2015 až 1. pol. 2016 

5. Dodatek č. 3 k Dohodě na období 2007 – vydobytí zásob 
6. Hornická činnost – dobývání porubu č. 223954 ve 39. sloji ve 22 kře 

v katastru obce Doubrava 
7. Žádost o přijetí daru – částí pozemků parc.č. 629/1, 629/2, 629/3, 629/4, 

629/5, 629/6, 629/7 (podíl 20/470) a parc.č. 630/1, 630/2, 630/3, 630/4, 
630/5, 630/6, (podíl 2/24) 

8. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se mění Obecně závazná 
vyhláška č. 5/2015 k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 

9. Investiční záměr vybudování sběrného dvora   
10. Zrušení usnesení zastupitelstva obce č. 274/16/2008 ze dne 08. 12. 2008 
11. Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná – SMOOK za rok 2015 
12. Organizační a různé 
13. Diskuse a závěr 

211/13/2016 Zastupitelstvo obce Doubrava  
b e r e  n a  v ě d o m í   
informaci o činnosti výborů zastupitelstva obce 

212/13/2016 Zastupitelstvo obce Doubrava  
1. o d v o l á v á  
z funkce člena kontrolního výboru pana Pavla Slávika z důvodu jeho podílení 
se na rozpočtových a účetních pracích na obecním úřadě v návaznosti 
na organizační změny platné od 1. září 2016 (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). 
2. v o l í   
členem kontrolního výboru pana Ing. Jana Baroše 

213/13/2016 Zastupitelstvo obce Doubrava  
o d k l á d á  
schválení Vyhodnocení plnění Dohody na období 2007 – vydobytí zásob za 
2. pol. 2015 až 1. pol. 2016, do doby odstranění nesrovnalostí, uvedených 
v návrhu Dohody. 

214/13/2016 Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e  
uzavření Dodatku č. 3 k „Dohodě na období 2007 – vydobytí zásob“ dle 
předloženého návrhu 
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215/13/2016 Zastupitelstvo obce Doubrava  
o d k l á d á  
projednání bodu č. 6 „Hornická činnost – dobývání porubu č. 22 3954 ve 39. 
sloji ve 22. kře v katastru obce Doubrava“ do příštího zasedání zastupitelstva 
obce. 

216/13/2016 Zastupitelstvo obce Doubrava  
1 .  s c h v a l u j e  
a) ve smyslu ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

v platném znění, přijetí daru – částí pozemk ů parc. č. 629/1 (podíl 20/470) 
druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, výměra 
4192 m² , parc.č. 629/2 (podíl 20/470) druh pozemku ostatní plocha, 
způsob využití ostatní komunikace, výměra 85 m², parc. č. 629/3 (podíl 
20/470) druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, výměra 
128 m², parc. č. 629/4 (podíl 20/470) druh pozemku ostatní plocha, způsob 
využití manipulační plocha, výměra 48 m², parc. č. 629/5 (podíl 20/470) 
druh pozemku orná půda, výměra 47 m², parc. č. 629/6 (podíl 20/470) druh 
pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, výměra 22 
m², parc. č. 629/7 (podíl 20/470) druh pozemku ostatní plocha, způsob 
využití jiná plocha, výměra 296 m²,  vše v k.ú. Doubrava  u Orlové ve 
vlastnictví paní ……, nar. ………. bytem ………………….. 

b) uzavření darovací smlouvy mezi obcí Doubrava a paní …………… nar. 
………. bytem …………, jejímž předmětem jsou částí pozemk ů parc. č. 
629/1 (podíl 20/470) druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní 
komunikace, výměra 4192 m² , parc.č. 629/2 (podíl 20/470) druh pozemku 
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, výměra 85 m², parc. 
č. 629/3 (podíl 20/470) druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná 
plocha, výměra 128 m², parc. č. 629/4 (podíl 20/470) druh pozemku ostatní 
plocha, způsob využití manipulační plocha, výměra 48 m², parc. č. 629/5 
(podíl 20/470) druh pozemku orná půda, výměra 47 m², parc. č. 629/6 
(podíl 20/470) druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní 
komunikace, výměra 22 m², parc. č. 629/7 (podíl 20/470) druh pozemku 
ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, výměra 296 m²,  vše v k.ú. 
Doubrava u Orlové. 

2 .  n e s c h v a l u j e   
ve smyslu ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, přijetí daru – částí pozemk ů parc. č. 630/1 (podíl 2/24) 
druh pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleň, výměra 77 m² , parc.č. 
630/2 (podíl 2/24) druh pozemku vodní plocha, způsob využití koryto 
vodního toku, výměra 38 m², parc. č. 630/3 (podíl 2/24) druh pozemku 
ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha, výměra 6 m², parc. č. 
630/4 (podíl 2/24) druh pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleň, 
výměra 50 m², parc. č. 630/5 (podíl 2/24) druh pozemku vodní plocha, 
způsob využití koryto vodního toku, výměra 32 m², parc. č. 630/6 (podíl 
2/24) druh pozemku orná půda, výměra 191m²,  vše v k.ú. Doubrava  u 
Orlové ve vlastnictví paní ………, nar. ……… bytem ………. 

 
217/13/2016 Zastupitelstvo obce Doubrava  

s c h v a l u j e  
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, kterou se m ění Obecn ě závazná 
vyhláška č. 5/2015 k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 

 
 
218/13/2016 Zastupitelstvo obce Doubrava  

s c h v a l u j e    
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investiční záměr vybudování sběrného dvora dle varianty A., včetně zadání 
zpracování projektové dokumentace. 

 
219/13/2016 Zastupitelstvo obce Doubrava  

r u š í  
s účinností od 01.01.2017 usnesení č. 274/16/2008  ze dne 08.12.2008 ve 
znění: 
„Zastupitelstvo obce Doubrava schvaluje platby za nájem a služby s ním 
spojené za hrobová místa na obecním hřbitově Doubrava za 1 rok dle níže 
uvedené tabulky s účinností od 1.1.2009 
Označení 
hrobových míst 

Nájemné  
7 Kč/m2/rok 

Služby spojené s nájmem 

1 hrob  7 Kč/m2/rok 13 Kč/m2/rok 
2 hrob 7 Kč/m2/rok 12 Kč/m2/rok 
3 hrob 7 Kč/m2/rok 11 Kč/m2/rok 
Dětský hrob 7 Kč/m2/rok 13 Kč/m2/rok 
1 hrobka 7 Kč/m2/rok 13 Kč/m2/rok 
2 hrobka 7 Kč/m2/rok 12 Kč/m2/rok 
3 hrobka 7 Kč/m2/rok 11 Kč/m2/rok 
Urnový háj 7 Kč/m2/rok 25 Kč/m2/rok 
Berezlev 7 Kč/m2/rok 12 Kč/m2/rok 
Pomník OKD 7 Kč/m2/rok 12 Kč/m2/rok 
   

 
220/13/2016 Zastupitelstvo obce Doubrava  

b e r e  n a  v ě d o m í     
v souladu s ustanovením § 39 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závěrečný účet Svazku měst 
a obcí okresu Karviná za rok 2015  

 
 
Zapsal:  Ing. Tadeáš Bijok 
Dne 19. 09. 2016 
 
 
 
 
Mgr. Pavel Krsek 
starosta obce Doubrava  


