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Zápis 

z 18. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne 21. 06. 2017 
v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava 

 
Zahájení v 16:30 hod.       Ukončení v 17:50 hod. 

 

1. Zahájení a procesní záležitosti  

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

Procesní záležitosti:     

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

Přítomni:  
Ing. Baroš Jan, Branny Vojtěch, Ing. Czapek Petr, Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Mgr. 
Jasenková Radomíra, Mgr. Krsek Pavel, Mgr. Murycová Dáša, Rovňaníková Jiřina, 
Siekierová Ivana, MUDr. Spurný Pavel, Szebesta Lukáš, Bc. Šotkovská Světluše, Trzaskalik 
Libor, Vrátná Jana, Ing. Vrubel Petr 

Pan starosta konstatoval, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva a zastupitelstvo 
obce je usnášeníschopné. 

Zapisovatelem byl určen Ing. Tadeáš Bijok. 

Ověřovateli zápisu byli určeni paní Mgr. Dáša Murycová a pan Ing. Jan Baroš. 

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 vyplněné přihlášky 
zapisovateli.  

Volba návrhové komise 

Na funkci předsedy návrhové komise byla navržena Mgr. Radomíra Jasenková. 
Mgr. Jasenková s kandidaturou vyjádřila souhlas.  

Usnesení č.: 277/18/2017  
Návrh na usnesení: 

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

Hlasování:  
pro – 15 

O funkci členů návrhové komise projevily zájem Bc. Světluše Šotkovská a paní Jiřina 
Rovňaníková.  

Usnesení č.: 278/18/2017 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
volí  
členy návrhové komise paní Bc. Světluši Šotkovskou a paní Jiřinu Rovňaníkovou.   

Hlasování:  
pro – 15 
 

Připomínky k  zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny. 



2 

 

Program: 

1. Zahájení a procesní záležitosti 
2. Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce  
3. Závěrečný účet obce Doubrava za rok 2016 
4. Schválení účetní závěrky obce Doubrava sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2016 
5. Rozpočtové úpravy – rozpočtové opatření č. 9 
6. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací 
7. Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná – SMOOK za rok 2016 
8. Rezignace na funkci přísedícího Okresního soudu v Karviné 
9. Návrh na změnu způsobu obsluhy pošty v Doubravě – Pošta Partner 
10. Organizační a různé 
11. Diskuse a závěr 

Pan starosta požádal o doplnění návrhu programu o body: 

10.1. Obecně závazná vyhláška obce k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 
č. 2/82017 

10.2. Prodej pozemku parc. č. 3045/3 v k. ú. Doubrava u Orlové 
10.3. Oprava části komunikace ve vlastnictví obce Doubrava 
 
Usnesení č.: 279/18/2017 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e   
program 18. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava konaného dne 21. 06. 2017  

1. Zahájení a procesní záležitosti 
2. Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce  
3. Závěrečný účet obce Doubrava za rok 2016 
4. Schválení účetní závěrky obce Doubrava sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2016 
5. Rozpočtové úpravy – rozpočtové opatření č. 9 
6. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací 
7. Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná – SMOOK za rok 2016 
8. Rezignace na funkci přísedícího Okresního soudu v Karviné 
9. Návrh na změnu způsobu obsluhy pošty v Doubravě – Pošta Partner 
10. Organizační a různé 

10.1. Obecně závazná vyhláška obce k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných 
činností č. 2/2017 

10.2. Prodej pozemku parc. č. 3045/3 v k. ú. Doubrava u Orlové 
10.3. Oprava části komunikace ve vlastnictví obce Doubrava 

11. Diskuse a závěr 

Hlasování:  
pro – 15 

2. Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce 

Bc. Světluše Šotkovská, předsedkyně kontrolního výboru, uvedla, že výbor se sešel dne 
6. června 2017. Na programu bylo zhodnocení kontrolní činnosti za první pololetí 2017, 
plnění rámcového plánu kontrol a plán kontrol na druhé pololetí. Byla provedena kontrola na 
úseku hřbitovní správy. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.  

Pan Vojtěch Branny, předseda finančního výboru, uvedl, že výbor se konal 5. června 2017. 
Výbor projednal mimo jiné závěrečný účet obce včetně výsledku auditu, účetní závěrku 
a také čerpání rozpočtu za uplynulé období. 

Ing. Petr Czapek, předseda výboru pro rozvoj obce, uvedl, že výbor se sešel 15. května 
2017. Výbor mimo jiné projednal rekultivaci území Kotliny, chodník u Desetidomků, 
multifunkční hřiště a vyhodnocení zimní údržby 2016/2017. Dodal, že vedení obce požádalo 
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OKD, a.s. o zajištění opravy komunikace v úseku od bývalé provozovny až ke Kozinci na 
hranici s katastrem města Karviné. Žádosti bylo vyhověno a oprava této části komunikace 
bude provedena po dokončení opravy silnice ve vlastnictví Moravskoslezského kraje od 
pekárny Komendir k bývalé provozovně. 

Pan Trzaskalik upozornil na skutečnost, že při výměně obrubníků u Desetidomků firma 
provádějící opravu poškodila chodník tím, že na dlažbu vysypala betonovou směs. 

Pan starosta uvedl, že tato záležitost bude řešena v pracovním pořádku. 

Usnesení č.: 280/18/2017 
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 – 15 
 
3. Závěrečný účet obce Doubrava za rok 2016 

Materiál uvedla paní místostarostka. 

Usnesení č.: 281/18/2017 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubrava  

1 .  s c h v a l u j e  
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 2016,  

2 .  b e r e  n a  v ě d o m í  
zprávu auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Doubrava za rok 2016 dle 
přílohy, 

3 .  v y j a d ř u j e  s o u h l a s  
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 2016 bez výhrad. 

Hlasování:  
pro – 9 
proti – 0  
zdrželi se – 6 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, MUDr. Spurný Pavel, Szebesta Lukáš, 

Trzaskalik Libor, Vrátná Jana, Ing. Vrubel Petr)  

Usnesení bylo přijato 

4. Účetní závěrka obce Doubrava sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2016 

Materiál uvedla paní místostarostka. 

Usnesení č.: 282/18/2017 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e  
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. 2016 dle 
předložených materiálů – rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha.  

Hlasování:  
pro – 15 
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5. Rozpočtové úpravy – rozpočtové opatření č. 9 

Materiál uvedla paní místostarostka. 

Usnesení č.: 283/18/2017 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e  
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, úpravu rozpočtu r. 2017 – rozpočtové opatření č. 9 dle předloženého materiálu. 

Hlasování:  
pro – 15 

6. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací obce Doubrava 

Materiál uvedl pan starosta. 

Usnesení č.: 284/18/2017 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e   
Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací obce Doubrava, dle předloženého materiálu. 

Hlasování:  
pro – 15 

7. Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná – SMOOK za rok 2016  

Materiál uvedl pan starosta. 

Usnesení č.: 285/18/2017 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
b e r e  n a  v ě d o m í    
v souladu s ustanovením § 39 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za 
rok 2016.  

Hlasování:  
pro – 15 

8. Rezignace na funkci přísedícího Okresního soudu v Karviné 

Materiál uvedl pan starosta. 

Usnesení č.: 286/18/2017 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava 
b e r e  n a  v ě d o m í   
rezignaci pana Zdeňka Sosny na funkci přísedícího Okresního soudu v Karviné 

Hlasování:  
pro – 15 

9. Návrh na změnu způsobu obsluhy pošty v Doubravě – Pošta Partner 

Materiál předložil pan starosta.  

Uvedl, že dne 9. května proběhlo jednání se zástupci České pošty, kde mimo jiné bylo 
konstatováno, že provoz pošty v Doubravě je ztrátový. Nabízí se její převedení do režimu 
Partner pod obec. Pro obec by to však byla ztrátová záležitost. Převedení by vyžadovalo jak 
stavební úpravy, tak také navýšení počtu pracovníků úřadu. Na jednání bylo také řečeno, že 
v případě, že obec nepřistoupí na změnu způsobu obsluhy pošty a nebude mít zájem Poštu 
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Partner provozovat, bude Česká pošta hledat alternativního partnera z řad komerčních 
subjektů v obci.  

Pan Trzaskalik se dotázal, jaká je výše nájmu za prostory, které užívá pošta. Snížením 
nájmu, by se mohla ztrátovost pošty snížit. 

Pan starosta odpověděl, že zástupce České pošty o případné slevě na nájmu nechtěl vůbec 
diskutovat. Výše nájmu je 4 tis. Kč. 

Mgr. Ing. Ferenčíková uvedla, že by se k celé záležitosti mohla vyjádřit paní Siekierová, jako 
pracovnice pošty. Má za to, že by paní Siekierová mohla, po rozšíření provozování o nějakou 
další činnost, poštu Partner provozovat. Obec by případně mohla prostory pošty pronajmout 
za korunu. 

Na dotaz pana starosty, zda se chce paní Siekierová vyjádřit, paní Siekierová odpověděla, 
že nikoliv.  

Pan starosta uvedl, že obec v každém případě udělá vše pro zachování pošty v Doubravě. 
Vodítkem může být i situace v jiných obcích, kde Česká pošta také uvažuje o změně režimu 
na Poštu Partner a obce se všemožně snaží této změně předejít, případně změnu oddalovat.  

Poté dal pan starosta o návrhu na usnesení hlasovat. 

Před zahájením hlasování oznámila paní Ivana Siekierová, že je ve střetu zájmu z důvodu 
zaměstnaneckého vztahu k České poště a zdrží se hlasování. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava 
n e s c h v a l u j e  
záměr změny způsobu obsluhy pošty v Doubravě na Poštu Partner s tím, že v zájmu obce je 
zachování stávajícího způsobu a rozsahu služeb zajišťovaného Českou poštou, s.p. 

Hlasování:  
pro – 1 (Ing. Baroš Jan) 
proti – 0  
zdrželi se – 14 (Branny Vojtěch, Ing. Czapek Petr, Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Mgr. 

Jasenková Radomíra, Mgr. Krsek Pavel, Mgr. Murycová Dáša, 
Rovňaníková Jiřina, Siekierová Ivana, MUDr. Spurný Pavel, Szebesta 
Lukáš, Bc. Šotkovská Světluše, Trzaskalik Libor, Vrátná Jana, Ing. Vrubel 
Petr)  

Usnesení nebylo přijato 

10. Organizační a různé 

10.1. Obecně závazná vyhláška obce k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných 
činností č. 2/2017 

Materiál předložil pan starosta. 

Ing. Baroš se dotázal, jak je určena nevhodná denní doba pro používání hlučných strojů 
a zařízení ve stávající vyhlášce. 

Pan starosta odpověděl, že ve stávající vyhlášce je zakázáno používání hlučných strojů 
a zařízení v neděli a o svátcích. Sekat se může pouze v sobotu. Nově se navrhuje, aby tento 
zákaz platil v sobotu, v neděli a o svátcích vždy od 17:00 do 22:00 hod. 

Usnesení č.: 287/18/2017 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e  
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 
k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, dle předloženého materiálu.      
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Hlasování:  
pro – 8 
proti – 6 (Ing. Baroš Jan, Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, MUDr. Spurný Pavel, Szebesta 
Lukáš, Trzaskalik Libor, Ing. Vrubel Petr)  

zdržel se – 1 (Vrátná Jana)  

Usnesení bylo přijato 

10.2. Prodej pozemku parc. č. 3045/3 v k. ú. Doubrava u Orlové 

Materiál předložil pan starosta. 

Požádal, aby si členové zastupitelstva opravili návrh na usnesení. Namísto „schvaluje“ patří 
„neschvaluje“. Důvodem opravy je skutečnost, že materiály pro radu obce i pro zastupitelstvo 
obce byly připravovány současně a ke změně návrhu došlo až na jednání rady obce, které 
probíhalo těsně před zasedáním zastupitelstva obce. Rada se na původně připraveném 
návrhu „schvaluje“ neshodla a doporučila zastupitelstvu prodej neschválit. 

Mgr. Murycová dodala, že pro zpracování nového materiálu nebyl časový prostor. 

Pan starosta uvedl, že jednání s paní Tomšů zpočátku probíhala v duchu, že s výstavbou 
rodinného domu nebude problém. Problém vyvstal až na posledním jednání. O stavbě 
rodinného domu sice uvažuje, ale až někdy později. Aktuálně chce využívat pozemek jako 
zahradu. Je to v rozporu se schválenými pravidly pro prodej obecních pozemků. 
Aby přijaté usnesení dávalo smysl, je žádoucí vypustit část textu usnesení za uvedenou 
částkou 303.360,- Kč. Tato část je, v případě neschválení prodeje, bezpředmětná.  

Usnesení č.: 288/18/2017 
Návrh na usnesení (po opravě): 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
n e s c h v a l u j e  
uzavření kupní smlouvy mezi obcí Doubrava a p. ………….., bytem ……………, na pozemek 
parc. č. 3045/3, způsob využití zahrada, k. ú. Doubrava u Orlové, o výměře 948 m2, za kupní 
cenu 303.360,- Kč. 

Hlasování:  
pro – 9 
proti – 0  
zdrželi se – 6 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, MUDr. Spurný Pavel, Szebesta Lukáš, 

Trzaskalik Libor, Vrátná Jana, Ing. Vrubel Petr)  

Usnesení bylo přijato 

10.3. Oprava části komunikace ve vlastnictví obce Doubrava 

Materiál předložila Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková.  

Zdůraznila, že povrchová i podzemní voda stéká z obecní komunikace na pozemek pana 
Jelena a způsobuje podmáčení stavby a pozemku. Došlo k poškození schodů vedoucích ke 
vstupu na pozemek. Řešením je úprava nivelety komunikace a její odvodnění. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e  
provedení opravy části pozemku parc. č. 3249/3, zapsán v katastru nemovitostí pro 
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, LV 10001, obec Doubrava, katastrální 
území Doubrava u Orlové, způsob využití silnice, druh pozemku ostatní plocha, ve vlastnictví 
obce Doubrava č.p. 599, Doubrava 735 33, a to v úseku před stavbou pro rodinnou rekreaci 
ev. 30, obec Doubrava, 735 33, zapsaná v katastru nemovitostí pro Moravskoslezský kraj, 
Katastrální pracoviště Karviná, LV 1008, katastrální území Doubrava u Orlové, ve vlastnictví 
Martina Jelena, bytem ……………... 
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Do rozpravy se přihlásil pan Martin Jelen. Uvedl, že při velkých deštích se voda rozlévá po 
celé zahradě. Schody již několikrát opravoval. Situaci dokumentoval na fotografiích, které 
poskytl členům zastupitelstva k nahlédnutí. 

Pan starosta uvedl, že oprava komunikace v celé délce od zrcadla až k Dyhoru byla již 
předběžně projednávána s důlními škodami OKD, a.s. s termínem realizace v roce 2018. 
Poté dal protinávrh ve znění: 

Usnesení č.: 289/18/2017 
Návrh na usnesení (protinávrh pana starosty): 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e  
zařazení do plánu oprav místních komunikací v rámci důlních škod pro rok 2018 opravy části 
pozemku parc. č. 3249/3, zapsán v katastru nemovitostí pro Moravskoslezský kraj, 
Katastrální pracoviště Karviná, LV 10001, obec Doubrava, katastrální území Doubrava u 
Orlové, způsob využití silnice, druh pozemku ostatní plocha, ve vlastnictví obce Doubrava 
č.p. 599, Doubrava 735 33, a to v úseku před stavbou pro rodinnou rekreaci ev. 30, obec 
Doubrava, 735 33, zapsaná v katastru nemovitostí pro Moravskoslezský kraj, Katastrální 
pracoviště Karviná, LV 1008, katastrální území Doubrava u Orlové, ve vlastnictví Martina 
Jelena, bytem …………………. 

Hlasování:  
pro – 14 
proti – 0  
zdržel se – 1 (Siekierová Ivana)  

Usnesení bylo přijato 

O původním návrhu se nehlasovalo. 

11. Diskuse a závěr   

Pan Trzaskalik požádal, aby pracovníci firmy Marius Pedersen házeli pytle na odpad za plot, 
aby je vítr neroznášel po celé obci. Dále upozornil, že se za pekárnou v místě, kde je 
hromada hlíny, objevily další hromady, patrně od firmy Strabag. 

Pan starosta uvedl, že tyto podněty budou řešeny v pracovním pořádku. 

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. 06. 2017  
 
Ověřovatelé zápisu:   Mgr. Dáša Murycová   ………………………………… 
    

Ing. Jan Baroš   ………………………………….  

 
 
 
Mgr. Pavel Krsek 
starosta obce Doubrava  


