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Zápis 

z 19. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne 20. 09. 2017 
v 16:30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava 

 
Zahájení v 16:30 hod.       Ukončení v 18:00 hod. 

1. Zahájení a procesní záležitosti  

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

Procesní záležitosti:     

Z celkového počtu 15 členů bylo přítomno 14 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, Szebesta Lukáš, Bc. Šotkovská Světluše, Trzaskalik Libor, Vrátná Jana, 
Ing. Vrubel Petr 

Pan starosta konstatoval, že je přítomno 14 členů zastupitelstva a zastupitelstvo obce je 
usnášeníschopné. 

Nepřítomen: MUDr. Spurný Pavel 

Zapisovatelem byl určen Ing. Tadeáš Bijok. 

Ověřovateli zápisu byli určeni paní Ivana Siekierová a pan Vojtěch Branny. 

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 paní Jana Vrátná. Paní Vrátná 
s kandidaturou vyjádřila souhlas.  

Usnesení č.: 290/19/2017  
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
volí  
předsedkyní návrhové komise paní Janu Vrátnou. 

Hlasování:  
pro – 14 

O funkci členů návrhové komise projevili zájem paní Mgr. Radomíra Jasenková a pan Libor 
Trzaskalik.  

Usnesení č.: 291/19/2017 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
volí  
členy návrhové komise paní Mgr. Radomíru Jasenkovou a pan Libora Trzaskalika.   

Hlasování:  
pro – 13 
zdržel se – 1 (Libor Trzaskalik)  

 



2 

 

Připomínky k  zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny. 

Návrh programu: 

1. Zahájení a procesní záležitosti 
2. Negativní jevy a trestná činnost na území obce 
3. Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce  
4. Kontrola plnění „Dohody na období 2007 – vydobytí zásob“ s OKD, a.s. 
5. Rozpočtové úpravy – rozpočtové opatření č. 12 
6. Odpis dluhu z podrozvahového účtu  
7. Kulturní a společenské akce na rok 2018 
8. Smlouva o provozování elektronické spisové služby „GINIS Standard – Systém správy 

dokumentů – SSL“ 
9. Dodatečné přihlášení – volba přísedících Okresního soudu v Karviné pro volební období 

2017 až 2021 
10. Organizační a různé 
11. Diskuse a závěr 

Pan starosta navrhl, aby byl navržený program doplněn o body:  

10.1. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 4859, druh pozemku ostatní plocha, 
v k.ú. Doubrava u Orlové 

10.2. Pověření člena zastupitelstva oddáváním 

------------------------------------------------- 
Na zasedání se dostavil pan MUDr. Pavel Spurný. 

Celkový počet přítomných členů zastupitelstva – 15  

-------------------------------------------------- 

Usnesení č.: 292/19/2017 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e   
program 19. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava konaného dne 20. 09. 2017  

1. Zahájení a procesní záležitosti 
2. Negativní jevy a trestná činnost na území obce 
3. Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce  
4. Kontrola plnění „Dohody na období 2007 – vydobytí zásob“ s OKD, a.s. 
5. Rozpočtové úpravy – rozpočtové opatření č. 12 
6. Odpis dluhu z podrozvahového účtu  
7. Kulturní a společenské akce na rok 2018 
8. Smlouva o provozování elektronické spisové služby „GINIS Standard – Systém správy 

dokumentů – SSL“ 
9. Dodatečné přihlášení – volba přísedících Okresního soudu v Karviné pro volební období 

2017 až 2021 
10. Organizační a různé 

10.1. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 4859, druh pozemku ostatní plocha, v k.ú. 
Doubrava u Orlové 

10.2. Pověření člena zastupitelstva oddáváním 
11. Diskuse a závěr 
 
Hlasování:  
pro – 15 

2. Negativní jevy a trestná činnost na území obce 

K bezpečnostní situaci v obci se vyjádřili přítomní hosté pan Ing. Miroslav Hrbáček, zástupce 
vedoucího oddělení PČR Orlová a pan Mgr. Roman Galia, velitel MěP Orlová.  
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Ing. Miroslav Hrbáček uvedl, že ve srovnání s loňským rokem, došlo na území obce 
Doubrava k nárůstu trestné činnosti o dva skutky. Snížila se objasněnost na polovinu. 
Největší podíl mají krádeže a vloupání do rekreačních objektů. U přestupků došlo 
k minimálnímu nárůstu v oblasti majetkových skutků, objasněnost poklesla.  

Mgr. Ing. Ferenčíková poukázala na množící se drobné krádeže v lokalitě Hranic. Požádala 
o posílení hlídek. 

Ing. Hrbáček uvedl, že hlídky se zaměřují na konkrétní aktuální problémy na území celé 
Doubravy. Není možné se soustředit pouze na určitou část obce. 

Mgr. Murycová poukázala na často značně znečistěnou komunikaci u dolu Karviná.  

Mgr. Roman Galia představil přítomným pana Martina Kaniu, který je jeho zástupcem pro 
záležitosti obcí, se kterými má MěP Orlová uzavřenou veřejnoprávní smlouvu. Uvedl, že za 
uplynulé období bylo zkontrolováno devět rybářů, bylo vystaveno devět blokových pokut, 
bylo řešeno jedno záškoláctví a zajištěn jeden odchyt psa. 

Usnesení č.: 293/19/2017 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
b e r e  n a  v ě d o m í   
informaci o bezpečnostní situaci v obci 

Hlasování:  
pro – 15 

3. Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce 

Pan Vojtěch Branny, předseda finančního výboru, uvedl, že výbor se konal 04. 09. 2017. Na 
jednání byla poskytnuta informace o finančním krytí důlních škod. Dále výbor provedl 
vyhodnocení nákladů za svoz komunálního odpadu a zabýval se také přípravou veřejné 
soutěže na svoz odpadů. 

Pan Trzaskalik navrhl, aby se s obecním kalendářem pro příští rok rozdávaly pytle na tříděný 
odpad. 

Pan starosta uvedl, že z hlediska ekonomiky návrh není dobrý. Kdo chce třídit, ten si pro 
pytle na úřad cestu najde. 

Ing. Vrubel, člen finančního výboru, poukázal na skutečnost, že se výbor zabýval přípravou 
veřejné soutěže na svoz odpadu v době, kdy již byla soutěž vyhlášena. 

Pan starosta podal informaci o aktuálním stavu veřejné zakázky. Nabídky předložily dvě 
firmy, a to Depos a Marius Pedersen. Jedna nabídka nebyla kompletní. Firma byla 
požádána, aby nabídku opravila do konce tohoto týdne. Veřejnou zakázku zajišťuje pro obec 
firma Dobrá zakázka s.r.o. 

Mgr. Ing. Ferenčíková se dotázala, zda bylo ověřeno, kde všude informace o veřejné 
zakázce byla zveřejněna. 

Pan starosta odpověděl, že bylo postupováno podle zákona a informace byla zveřejněna na 
centrální adrese v registru určeném pro zveřejňování všech veřejných zakázek. 

Ing. Petr Czapek, předseda výboru pro rozvoj obce, uvedl, že výbor se sešel dne 11. 9. 2017 
a zabýval se mimo jiné odvodněním lokality Kotliny, kde k realizaci dojde zčásti letos, 
a finální úpravy budou provedeny v příštím roce. Dále byla projednána otázka znečišťování 
životního prostředí z odkališť Dolu Karviná, která byla vyřešena na základě podnětu občanů, 
problematika svozu a likvidace komunálního odpadu v návaznosti na veřejnou soutěž 
a rozšíření počtu zastávek školního spoje. 

Mgr. Murycová dodala, že úspěšnost řešení znečišťování životního prostředí z odkališť Dolu 
Karviná, spočívá také v tom, že iniciativa šla jak ze strany občanů, tak ze strany vedení 
obce.  
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Usnesení č.: 294/19/2017 
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 

4. Kontrola plnění „Dohody na období 2007 – vydobytí zásob“ s OKD, a.s. 

Materiál uvedl Ing. Czapek.  
Zdůraznil, že situace v OKD ještě stále není vyjasněna. Není schválen návrh na vyrovnání 
s věřiteli. Proto některá rozhodnutí nejsou zcela jasná. Z hlediska vyhodnocení dohody jsou 
největší problémy v lokalitě Pod Ujalou, kde by se po dořešení majetkoprávních vztahů měla 
začít stavět zpevňovací hráz. Dalším problémem je oblast Kozince, kde se potvrzuje, že 
hloubka jezera je větší, než se očekávalo. Je zřejmé, že dojde ke změně projektu a konečný 
stav bude vypadat jinak, než se přepokládalo. Výbor doporučuje zastupitelstvu obce 
vyhodnocení plnění dohody schválit. 

Ing. Baroš vyjádřil názor, že jelikož mnohé záležitosti nejsou zcela jasné z důvodu 
reorganizace OKD, mělo by dojít k přeformulování usnesení na „bere na vědomí“. 

Ing. Czapek oponoval tím, že to, co je uvedeno v dohodě, je plněno. 

Ing. Baroš podal protinávrh ve znění: 

Návrh na usnesení (Protinávrh Ing. Baroše): 
Zastupitelstvo obce Doubrava  
b e r e  n a  v ě d o m í  
Vyhodnocení plnění Dohody na období 2007 – vydobytí zásob za 2. pol. 2016 až 1. pol. 
2017, dle předloženého návrhu znění Dohody. 

Hlasování:  
pro – 1 (Ing. Jan Baroš) 
proti – 0  
zdrželi se – 14  

Usnesení nebylo přijato. 

Usnesení č.: 295/19/2017 
Návrh na usnesení (Původní): 
Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e  
Vyhodnocení plnění Dohody na období 2007 – vydobytí zásob za 2. pol. 2016 až 1. pol. 
2017, dle předloženého návrhu znění Dohody. 

Hlasování:  
pro – 9  
proti – 2 (Ing. Jan Baroš, MUDr. Pavel Spurný) 
zdrželi se – 4 (Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, Lukáš Szebesta, Libor Trzaskalik, Ing. Petr 

Vrubel) 

Usnesení bylo přijato. 

5. Rozpočtové úpravy – rozpočtové opatření č. 12 

Materiál předložila paní místostarostka. 
Uvedla, že zastupitelé obdrželi upravený materiál, který je oproti původnímu materiálu 
doplněn o částku 68 tis. Kč na opravu hraniční komunikace s obcí Dětmarovice na 
Glembovci. Oprava byla realizována na základě spolupráce s obcí Dětmarovice. 
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Usnesení č.: 296/19/2017 
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. 12 dle předloženého materiálu 
s doplněním výdajů na opravu hraniční komunikace s obcí Dětmarovice ve výši 68 tis. Kč. 

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

Trzaskalik, Jana Vrátná, Ing. Petr Vrubel) 

6. Odpis dluhu z podrozvahového účtu  

Materiál předložil pan starosta. 

Pan Trzaskalik se dotázal, proč to muselo dojít až k tak vysoké částce. 

Pan starosta uvedl, že k tomu není schopen dát odpověď. Zastává stejný názor. 

Usnesení č.: 297/19/2017 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava 
s c h v a l u j e   
odpis dluhu ve výši 250.760,- Kč z podrozvahové evidence po zemřelé paní Dyszkiewiczové 
Ireně.  

Hlasování:  
pro – 15 

7. Kulturní a společenské akce na rok 2018 

Materiál předložil pan starosta. 

Usnesení č.: 298/19/2017 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava 
b e r e  n a  v ě d o m í  
plán kulturních a společenských akcí na rok 2018 pořádaných obcí dle předloženého 
materiálu. 

Hlasování:  
pro – 15 

8. Smlouva o provozování elektronické spisové služby „GINIS Standard – Systém 
správy dokumentů – SSL“ 

Materiál předložil pan starosta. 

Usnesení č.: 299/19/2017 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e  
uzavření smlouvy o provozování elektronické spisové služby „GINIS Standard – Systém 
správy dokumentů – SSL“ mezi obcí Doubrava a městem Orlová dle předloženého návrhu. 

Hlasování:  
pro – 14 (Ing. Petr Czapek se na okamžik vzdálil, nehlasoval) 



6 

 

9. Dodatečné přihlášení – volba přísedících Okresního soudu v Karviné pro volební 
období 2017 až 2021 

Materiál předložil pan starosta. 

Usnesení č.: 300/19/2017 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
v o l í  
v souladu s ustanovením § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, 
přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech 
a soudcích), v platném znění do funkce přísedící Okresního soudu v Karviné pro volební 
období 2017 – 2021 dodatečně paní Pavlu Bulawovou. 

Hlasování:  
pro – 15 

10. Organizační a různé 

10.1. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 4859, druh pozemku ostatní plocha, v k. ú. 
Doubrava u Orlové 

Materiál předložil pan starosta. 

Usnesení č.: 301/19/2017 
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, 
přijetí daru (pozemku) parc. č. 4859, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní 
komunikace, výměra 67 m² v k.ú. Doubrava u Orlové ve vlastnictví paní …………….., 
bytem ………………………… 

2. uzavření darovací smlouvy mezi obcí Doubrava a paní …………………., bytem 
…………………., předmět daru - pozemek parc. č. 4859, k.ú. Doubrava u Orlové.  

Hlasování:  
pro – 15 

10.2. Pověření člena zastupitelstva oddáváním 

Materiál předložil pan starosta. 

Uvedl, že materiál byl zpracován na základě žádosti doručené dne 18. 9. 2017. Proto je 
předložen na stůl. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava 
p o v ě ř u j e  
zastupitelku Mgr. Ing. Jiřinu Ferenčíkovou oddáváním v matričním obvodu obce Doubrava 
s tím, že při občanských obřadech uzavírání manželství smí užívat odznak se státním 
znakem České republiky. 

Ing. Czapek uvedl, že oddáváním jsou pověřeny dvě osoby a to je dostačující počet pro to, 
aby se v Doubravě svatby mohly konat. Zastává názor, že není nutné na každou žádost 
pověřovat oddáváním nového člena zastupitelstva obce. 

Podal protinávrh ve znění: 
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Usnesení č.: 302/19/2017 
Návrh na usnesení (Protinávrh Ing. Czapka): 

Zastupitelstvo obce Doubrava 
n e s c h v a l u j e  
pověření zastupitelky Mgr. Ing. Jiřiny Ferenčíkové oddáváním v matričním obvodu obce 
Doubrava  

Hlasování:  
pro – 8  
proti – 4 (Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, MUDr. Pavel Spurný, Lukáš Szebesta, Ing. Petr 

Vrubel) 
zdrželi se – 3 (Ing. Jan Baroš, Libor Trzaskalik, Jana Vrátná) 
 
Usnesení bylo přijato.  
O původním návrhu se nehlasovalo. 
 

 Mgr. Ing. Ferenčíková uvedla, že v zápise z minulého zasedání je chyba v tisku 
v materiálu, který se týkal zařazení místních komunikací do plánu oprav na rok 2018 
(usnesení č. 289/18/2017) je chybně uvedeno LV 1000. Správně mělo být uvedeno LV 
10001. 

Pan starosta uvedl, že tato oprava bude provedena. 

11. Diskuse a závěr  

Do diskuse se přihlásil občan obce pan Radek Hanzel.  

Upozornil na nesvítící světla u zastávek u pekárny, dále na stav chodníku u Desetidomků 
a pokračující problémy s porušováním dovolené rychlosti vozidel u Finských domků 
s doporučením snížení rychlosti umístěním dopravního značení nebo semaforu, případně 
radaru.  

Pan starosta uvedl, že tyto záležitosti budou posouzeny a 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 27. 09. 2017 
 
Ověřovatelé zápisu:   Siekierová Ivana    ………………………………… 
 
 
    Branny Vojtěch   ………………………………….
  

 
 
Mgr. Pavel Krsek 
starosta obce Doubrava  


