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Zápis 

z 21. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne 28. 02. 2018 
v 16:30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava 

 
Zahájení v 16:30 hod.       Ukončení v 19:10 hod. 

1. Zahájení a procesní záležitosti  

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

Procesní záležitosti:     

Z celkového počtu 15 členů bylo přítomno 13 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, Bc. Šotkovská Světluše, Trzaskalik Libor, Vrátná 
Jana 

Pan starosta konstatoval, že je přítomno 13 členů zastupitelstva a zastupitelstvo obce je 
usnášeníschopné. 

Nepřítomni: Szebesta Lukáš, Ing. Vrubel Petr 

Zapisovatelem byl určen Ing. Tadeáš Bijok. 

Ověřovateli zápisu byli určeni paní Jana Vrátná 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 paní Jiřina Rovňaníková. Paní 
Rovňaníková s kandidaturou souhlasila.  

Usnesení č.: 316/21/2018  
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
volí  
předsedkyní návrhové komise paní Jiřinu Rovňaníkovou. 

Hlasování:  
pro – 12 
proti – 0  
zdrželi se – 1 (Rovňaníková Jiřina) 

O funkci členů návrhové komise projevily zájem paní Bc. Světluše Šotkovská a paní Ivana 
Siekierová. 

Usnesení č.: 317/21/2018 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
volí  
členy návrhové komise paní Bc. Světluši Šotkovskou a paní Ivanu Siekierovou. 

Hlasování:  
pro – 13 
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Připomínky k  zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny. 

Program: 

1. Zahájení a procesní záležitosti 
2. Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce 
3. Plány práce výborů zastupitelstva obce na rok 2018 
4. Dobývání porubů ve 28. a 34. sloji 11. kře DP Karviná-Doly 
5. Pořízení změny č. 1 územního plánu Doubrava  
6. Vybudování nového sloupu veřejného osvětlení – rozpočtové opatření č. 2     
7. Poskytnutí peněžitého daru Římskokatolické farnosti – rozpočtové opatření č. 3 
8. Rozpočtové úpravy – rozpočtové opatření č. 4 
9. Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí/měst 
10. Poskytnutí příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku (ošatné) a vznik 

pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce  
11. Organizační a různé 
12. Diskuse a závěr 

Doplnění programu. 

Pan starosta navrhl doplnit program o bod: 

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

Usnesení č.: 318/21/2018 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e   
program 21. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava konaného dne 28. 02. 2018  

1. Zahájení a procesní záležitosti 
2. Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce 
3. Plány práce výborů zastupitelstva obce na rok 2018 
4. Dobývání porubů ve 28. a 34. sloji 11. kře DP Karviná-Doly 
5. Pořízení změny č. 1 územního plánu Doubrava  
6. Vybudování nového sloupu veřejného osvětlení – rozpočtové opatření č. 2     
7. Poskytnutí peněžitého daru Římskokatolické farnosti – rozpočtové opatření č. 3 
8. Rozpočtové úpravy – rozpočtové opatření č. 4 
9. Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí/měst 
10. Poskytnutí příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku (ošatné) a vznik 

pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce  
11. Organizační a různé 

11.1 Prodej pozemku parc. č. 3045/3 v k. ú. Doubrava u Orlové 
12. Diskuse a závěr 
 
Hlasování:  
pro – 13 

2. Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce 

Bc. Světluše Šotkovská, předsedkyně kontrolního výboru, uvedla, že výbor se sešel dne 
29. ledna 2018. Na programu byl rámcový plán práce a plán kontrolní činnosti na rok 2018.  
Další schůzka výboru proběhne 5. června 2018. 

Pan Vojtěch Branny, předseda finančního výboru, uvedl, že výbor se sešel 19. února 2018. 
Na výboru byl projednán plán práce na rok 2018. V rámci diskuse byly projednány plánované 
investice. Další schůzka proběhne 12. března 2018. 

Ing. Petr Czapek, předseda výboru pro rozvoj obce, uvedl, že výbor se sešel 12. února 2018. 
Výbor mimo jiné projednal hornickou činnost v 11. kře DP Karviná Doly, rámcový plán práce 
na rok 2018 a dále se zabýval obecně závaznou vyhláškou o psech. Uvedl, že na základě 
informací týkajících se aktuálního stavu sesuvu Ujala, které měl výbor k dispozici ke dni 
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konání schůzky, tj. 12. 02. 2018, nedoporučil ke schválení dobývání porubů ve 28. a 34. sloji 
11. kry DP Karviná Doly. K záležitosti vyhlášky o pohybu psů výbor doporučil zpracování 
nové OZV. Další schůzka proběhne 26. března 2018. 

Usnesení č.: 319/21/2018 
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 – 13 

3. Plány práce výborů Zastupitelstva obce Doubrava na rok 2018 

Materiál předložil pan starosta. Návrhy plánů práce uvedli předsedové jednotlivých výborů. 

Usnesení č.: 320/21/2018 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e   
rámcové plány práce výborů Zastupitelstva obce Doubrava na rok 2018 a plán kontrolní 
činnosti kontrolního výboru na rok 2018 dle přiložených materiálů. 

Hlasování:  
pro – 13 

4. Dobývání porubů ve 28. a 34. sloji 11. kry DP Karviná-Doly 

Materiál předložil pan starosta. Zdůraznil, že v případě sesuvu Ujala již lze hovořit o propadu, 
který způsobuje blízká vodní plocha. Momentálně je celá oblast stabilní, ale problém může 
nastat při jarním tání. 

Ing. Czapek oznámil, že jako zaměstnanec OKD, a.s. je ve střetu zájmů.  

Pan starosta informoval přítomné o obsahu dopisu, který obec obdržela od provozního 
ředitele OKD, a.s., pana Ing. Pavla Hadravy, Ph.D., ve kterém se těžební společnost 
zavazuje k plnění kroků, vedoucích ke stabilizaci sesuvu Ujala. Mimo jiné se společnost 
zavázala k vybudování náhradní komunikace vedené na zasypaném úseku podél 
Karvinského potoka. Na základě tohoto dopisu navrhl pan starosta změnu návrhu na 
usnesení spočívající v jeho doplnění o bod, kterým zastupitelstvo vezme informaci 
provozního ředitele OKD, a.s. na vědomí a také o informaci týkající se stabilizace sesuvu. 
Upravený návrh na usnesení obdrželi členové zastupitelstva písemně. 

Na zasedání se dostavil zástupce OKD, a.s. pan Ing. Radim Tabášek, manažer centra 
rekultivací a pozemků. 

Do rozpravy se přihlásil Ing. Baroš. Uvedl, že chce reagovat na předložený zápis výboru pro 
rozvoj obce, z něhož lze vyčíst určitou bezradnost vůči chování těžební organizace. 
Skutečnost, že ze zápisu vyplývá nedoporučení a v předloženém materiálu se doporučuje 
schválit, ho tzv. „zvedla ze židle“.  

Na slova Ing. Baroše zareagoval Ing. Czapek. Uvedl, že na jednání výboru byly na stole tři 
varianty řešení stabilizace kopce Ujala s tím, že výbor nedoporučuje těžbu, pokud nebude 
rozhodnuto o konkrétní variantě. 

Ing. Baroš dále uvedl, že v zápisu z výboru pro rozvoj obce postrádá doporučení pro vedení 
obce, případně zastupitelstvo obce. 

Pan starosta zrekapituloval celou situaci kolem sesuvu Ujala počínaje pravidelně 
prováděným monitoringem, jednáním s vedením OKD, a.s., jednáním ve výboru pro rozvoj 
obce až po sdělení závazného stanoviska výkonného ředitele OKD, a.s. a přijatých 
opatřeních vedoucích ke stabilizaci sesuvu Ujala včetně vybudování náhradní komunikace. 
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Mgr. Ing. Ferenčíková vyjádřila názor, že když se teď započne s těžbou, kopec nepřestane 
ujíždět a vybudování cesty je náročné. Jen vypracování samotné dokumentace zabere 
nějaký čas.  

MUDr. Spurný uvedl, že papír snese všechno. 

Poté proběhla neřízená výměna názorů na pokračování těžby v Doubravě, schválené 
záměry ve strategickém plánu obce ve vztahu k jezeru Kozinec, důvody ujíždění svahu Ujala 
a možnosti jeho sanace včetně finančních dopadů. 

Ing. Baroš vyjádřil názor, že výbor pro rozvoj obce by měl analyzovat, v čem spočívá 
neférovost jednání OKD, a.s., která je zmíněna v zápise z výboru. 

Mgr. Ing. Ferenčíková vyjádřila názor, že materiály, které se týkají povolování těžby a byly 
dnes předloženy na stůl, měly být projednány na mimořádném výboru pro rozvoj obce. 
Členové výboru měli mít možnost vyjádřit se k předloženým materiálům a přijmout 
doporučující stanovisko pro zastupitelstvo obce. Nechápe k čemu je výbor pro rozvoj obce. 
Je to obcházení výboru.  

Pan starosta uvedl, že přestože je výbor poradním orgánem zastupitelstva obce, má člen 
zastupitelstva „svou hlavu“ a měl by být natolik erudovaný, aby dokázal rozhodnout. 

Mgr. Ing. Ferenčíková s názorem pana starosty nesouhlasila. 

Paní Siekierová se dotázala, zda existují nějaké sankce pro případ, kdyby OKD, a.s. přijatá 
opatření neplnila. 

Na dotaz reagoval přítomný zástupce OKD, a.s. Ing. Tabášek. Uvedl, že veškeré termíny 
uvedené v dopise výrobního ředitele jsou závazné a jsou smluvně zajištěny. Dále se Ing. 
Tabášek vyjádřil k jednotlivým přijatým opatřením a k otázce dalšího postupu týkajícího se 
jezera Kozinec. 

Usnesení č.: 321/21/2018 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava 
1 .  b e r e  n a  v ě d o m í  
písemnou informaci provozního ředitele OKD, a.s., Ing. Pavla Hadravy, Ph.D. týkající se 
přijatých opatření vedoucích ke stabilizaci sesuvu Ujala ze dne 23. 02. 2018.  
 
2 .  v y d á v á  
souhlasné stanovisko k dobývání porubů č. 11 3431, 11 3432 a 11 3433 ve 34. sloji v 11. 
kře a dobývání porubů č. 11 2831 a 11 2832 ve 28. sloji v 11. kře DP Karviná – Doly I 
v katastru obce Doubrava v rozsahu dle podaných žádostí ze dne 20. 11. 2017 evidované 
pod č.j. OUDo 1765/2017 a ze dne 21. 12. 2016 evidované pod č.j. OUDo 1848/2016, na 
základě opatření vedoucích ke stabilizaci sesuvu Ujala přijatých společností OKD, a.s., 
včetně vybudování náhradní komunikace vedené na zasypaném úseku podél Karvinského 
potoka.  
Hlasování:  
pro – 8 
proti – 4 (Ing. Baroš Jan, Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, MUDr. Spurný Pavel, Trzaskalik 

Libor) 

zdrželi se – 1 (Vrátná Jana) 

5. Pořízení změny č. 1 územního plánu Doubrava 

Materiál uvedl pan starosta a přivítal zástupce Městského úřadu Orlová, pana Bc. Aleše 
Grúbera a Ing. Miroslavu Veselkovou. 

Bc. Grúber vysvětlil důvody pořízení změny č. 1. Jsou to podněty občanů, o nichž 
zastupitelstvo obce rozhodovalo na minulém zasedání a také záměr obce zapracovat do 
územního plánu architektonickou studii, která se týká zástavby území podél komunikace 
Přes Dědinu na pravé straně směrem na Orlovou.  
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Pan starosta dodal, že by se mělo jednat o 54 rodinných domů. 

Pan Branny se dotázal, kolik by občané měli zaplatit za zapracování jejich podnětů do změny 
územního plánu. 

Bc. Grúber odpověděl, že paušálně to nelze stanovit. Částka je odvislá od celkové ceny 
zaplacené vybranému projektantovi. Jako příklad uvedl změnu územního plánu Orlové, kdy 
se občané podíleli částkou v rozmezí čtyř až osmi tisíc korun. 

Pan starosta dále uvedl, že architektonická studie je k nahlédnutí u něj. 

Mgr. Ing. Ferenčíková se dotázala, zda bude studie předložena na zasedání zastupitelstva, 
aby zastupitelé mohli o ní diskutovat. 

Pan starosta odpověděl, že dokumentace je zpracována ve speciálním formátu a její 
předložení zastupitelům by bylo problematické. Studie je hotová, ale diskuse k ní je možná. 

Paní Siekierová se dotázala, zda je obvyklé, že obec hradí zapracování podnětů občanů do 
územního plánu sama. 

Bc. Grúber odpověděl, že tato záležitost je plně v kompetenci zastupitelstva. Jsou obce, kde 
tyto úpravy hradí občané, ale i obce, kde jsou tyto výdaje hrazeny z obecního rozpočtu. 

Následně proběhla neřízená výměna názorů na podílení se žadatelů o změnu územního 
plánu na výdajích souvisejících se zpracováním této změny, a to s ohledem na ekonomickou 
situaci občanů, jejich zájmy, cenu stavebních pozemků, podmínky výstavby v chráněném 
ložiskovém území a zájem obce zvyšovat počet obyvatel obce. Diskuse vyústila v podání 
dvou protinávrhů. 

První protinávrh podal pan Branny. 

Návrh na usnesení (Protinávrh pana Branného – v pořadí první): 

Zastupitelstvo obce Doubrava 
1 .  r o z h o d l o   

a) podle ustanovení § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), v platném znění, o pořízení změny č. 1 územního plánu 
Doubravy.  

b) v souladu s ustanovením § 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, podmínit u žádostí, o kterých 
bylo kladně rozhodnuto, úhradou nákladů na její zpracování navrhovateli (žadateli 
o změny územního plánu). 

2 .  u r č i l o   
Vojtěcha Branného pověřeným zastupitelem pro pořízení změny č. 1 územního plánu 
Doubravy  

Druhý protinávrh podala Mgr. Ing. Ferenčíková. 

Návrh na usnesení (Protinávrh Mgr. Ing. Ferenčíkové – v pořadí druhý): 

Zastupitelstvo obce Doubrava 
r o z h o d l o   
podle ustanovení § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění, o pořízení změny č. 1 územního plánu Doubravy s tím, 
aby byly náklady na změnu územního plánu navržené občany, které byly schváleny na 
minulém zasedání zastupitelstva obce, hrazeny dle jejich návrhů.  

Mgr. Ing. Ferenčíková současně navrhla, aby se o bodu č. 2 hlasovalo samostatně.  

Původní návrh na usnesení – uvedený v písemném materiálu: 

Zastupitelstvo obce Doubrava 
1 .  r o z h o d l o   

podle ustanovení § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění, o pořízení změny č. 1 územního plánu Doubravy.  
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2 .  u r č i l o   
Vojtěcha Branného pověřeným zastupitelem pro pořízení změny č. 1 územního plánu 
Doubravy  

Pan starosta nechal, v souladu s jednacím řádem, hlasovat o prvním protinávrhu. 

Usnesení č.: 322/21/2018 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava 
1 .  r o z h o d l o   

a) podle ustanovení § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), v platném znění, o pořízení změny č. 1 územního plánu 
Doubravy.  

b) v souladu s ustanovením § 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, podmínit u žádostí, o kterých 
bylo kladně rozhodnuto, úhradou nákladů na její zpracování navrhovateli (žadateli 
o změny územního plánu). 

2 .  u r č i l o   
Vojtěcha Branného pověřeným zastupitelem pro pořízení změny č. 1 územního plánu 
Doubravy  

Hlasování:  
pro – 9 
proti – 3 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, MUDr. Spurný Pavel, Trzaskalik Libor) 
zdrželi se – 1 (Vrátná Jana) 

Usnesení bylo přijato. 

O druhém a o původním návrhu se nehlasovalo. 

6. Vybudování nového sloupu veřejného osvětlení – rozpočtové opatření č. 2 

Materiál předložil pan starosta. 

Pan Trzaskalik podal protinávrh ve znění: 

Zastupitelstvo obce Doubrava   
s c h v a l u j e  
vybudování nového sloupu veřejného osvětlení u autobusové zastávky Doubrava pekárna, 
směr Orlová, dle předloženého materiálu. 

Pan Trzaskalik dodal, že o rozpočtovém opatření uvedeném v bodě č. 2 by se nemělo 
hlasovat, jelikož ještě není známá přesná výše ceny za vybudování sloupu a pozemky pod 
chodníky nejsou převedeny do vlastnictví obce. 

Následovala neřízená výměna názorů na postup přípravy a proces schvalování celé akce, 
kterou ukončil pan starosta a nechal hlasovat o podaném protinávrhu. 

Návrh na usnesení – Protinávrh pana Trzaskalika: 

Zastupitelstvo obce Doubrava   
s c h v a l u j e  
vybudování nového sloupu veřejného osvětlení u autobusové zastávky Doubrava pekárna, 
směr Orlová, dle předloženého materiálu. 

Hlasování:  
pro – 4 
proti – 0 
zdrželi se – 9 (Ing. Baroš Jan, Branny Vojtěch, Ing. Czapek Petr, Mgr. Jasenková Radomíra, 
Mgr. Krsek Pavel, Mgr. Murycová Dáša, Rovňaníková Jiřina, Siekierová Ivana, Bc. 
Šotkovská Světluše) 

Usnesení nebylo přijato. 

Pan starosta nechal hlasovat o původním návrhu. 
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Usnesení č.: 323/21/2018 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava   
s c h v a l u j e  
1. vybudování nového sloupu veřejného osvětlení u autobusové zastávky Doubrava 

pekárna, směr Orlová, dle předloženého materiálu, 
2. rozpočtové opatření č. 2. 

Hlasování:  
pro – 13 

7. Poskytnutí peněžitého daru – Římskokatolická farnost Doubrava – rozpočtové 
opatření č. 3 

Materiál předložil pan starosta. Přivítal přítomného pana P. PaedDr. ThLic. Marcela Puváka, 
faráře Římskokatolické farnosti Doubrava a předal mu slovo. 

Pan farář vysvětlil přítomným důvody podání žádosti o poskytnutí daru. Uvedl, že finanční 
prostředky budou využity na připravovanou opravu kostela. Oprava kostela se bude týkat jak 
vnitřních prostor, tak také fasády, včetně kostelní věže a hodin. Náklady na opravu budou 
částečně hrazeny z prostředků OKD, a.s. v rámci důlních škod a taktéž je podána žádost 
o dotaci na ministerstvo zemědělství, které podporuje opravy církevních objektů, které 
nejsou kulturními památkami. 

Ing. Baroš ocenil působení pana faráře na farnosti v Doubravě. Uvedl, že pan farář se 
o farnost skutečně stará. V jeho gesci je nejen kostel, ale také fara, kde má vzniknout sedm 
bytových jednotek pro seniory. Ocenil také přístup obce k farnosti. 

Pan starosta uvedl, že kostel stavěli občané Doubravy z vlastních prostředků. Kostel nebyl 
postaven církví. Stojí ve středu obce a je jednou z dominant Doubravy. Je naší morální 
povinnosti se k této skutečnosti postavit a předat kostel dalším generacím ve stavu lepším, 
než v jakém se nachází v současné době. 

Ing. Czapek se dotázal, jakým způsobem má pan farář zajištěn technický dozor při opravách. 
Fasáda se opravovala před deseti léty. Nechtěl by, aby se situace opakovala. 

Na otázku odpověděl Ing. Baroš. Uvedl, že předchozí oprava byla provedena tzv. „na divoko“ 
za působení pana faráře Pastrňáka, který celou akci zabezpečil sám, bez spoluúčasti obce. 
Netuší, zda nátěr prováděla oficiální firma a neví, kdo celou akci financoval. Co se týče 
dozoru, připravovaná oprava kostela bude dozorována stavebním technikem biskupství, 
panem Ing. Kurzem.  

Pan Trzaskalik uvedl, že v případě, že dotace ministerstva zemědělství nevyjde, může pan 
farář podat další žádost o poskytnutí daru. Chtěl by, aby se oprava provedla v celém 
rozsahu. 

Usnesení č.: 324/21/2018 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava 
s c h v a l u j e  
1. poskytnutí peněžitého daru ve výši 100.000,- Kč Římskokatolické farnosti Doubrava, 

IČO: 60337761, se sídlem č.p. 346, 735 33 Doubrava, zastoupené P. PaedDr. ThLic. 
Marcelem Puvákem, 

2. uzavření darovací smlouvy o poskytnutí peněžitého daru ve výši 100.000,- Kč 
Římskokatolické farnosti Doubrava, IČO: 60337761, se sídlem č.p. 346, 735 33 
Doubrava, zastoupené P. PaedDr. ThLic. Marcelem Puvákem, 

3. rozpočtové opatření č. 3. 

Hlasování:  
pro – 10 
proti – 0 



8 

 

zdrželi se – 3 (Ing. Czapek Petr, Siekierová Ivana, Bc. Šotkovská Světluše) 

8. Rozpočtové úpravy – rozpočtové opatření č. 4 

Materiál uvedla paní místostarostka. 

Usnesení č.: 325/21/2018 
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. 2018 – rozpočtové opatření č. 4 dle předloženého materiálu 

Hlasování:  
pro – 9 
proti – 0  
zdrželi se – 4 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, MUDr. Spurný Pavel, Trzaskalik Libor, Vrátná 

Jana) 

9. Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí/měst 

Materiál předložil pan starosta. 
------------------------------------------------- 
Zasedací místnost opustil Ing. Petr Czapek. 

Celkový počet přítomných členů zastupitelstva – 12  
-------------------------------------------------- 

Usnesení č.: 326/21/2018 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava 
b e r e  n a  v ě d o m í  
Informaci České asociace odpadového hospodářství, Spolku veřejně prospěšných služeb 
a Sdružení komunálních služeb k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí, 
dle přiloženého materiálu. 

Hlasování:  
pro – 8 
proti – 0 
zdrželi se – 4 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, MUDr. Spurný Pavel, Trzaskalik Libor, Vrátná 

Jana) 
------------------------------------------------- 
Do zasedací místnosti se vrátil pan Ing. Petr Czapek. 
Celkový počet přítomných členů zastupitelstva – 13  
-------------------------------------------------- 

10. Poskytnutí příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku (ošatné) 
a vznik pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce 

Materiál předložil pan starosta. 

Usnesení č.: 327/21/2018 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
v souladu s ustanoveními § 80 odst. 1 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
s o u h l a s í  
1. s poskytnutím příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku (ošatné) 

k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, ve výši 4.000,- Kč, 
panu Mgr. Pavlu Krskovi, starostovi obce 
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2. s uzavřením pracovněprávního vztahu mezí obcí Doubrava a členem zastupitelstva obce, 
paní Jiřinou Rovňaníkovou (dohoda o pracovní činnosti – do 31. 12. 2018). 

Hlasování:  
pro – 9 
proti – 4 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, MUDr. Spurný Pavel, Trzaskalik Libor, Vrátná Jana) 
zdrželi se – 0 

 

11. Organizační a různé 

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

Materiál předložil pan starosta. 

Usnesení č.: 328/21/2018 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
n e s c h v a l u j e 
prodej pozemku parc. č. 3045/3, způsob využití zahrada, k. ú. Doubrava u Orlové, o výměře 
948 m2, dle předložené žádosti. 

Hlasování:  
pro – 9 
proti – 0 
zdrželi se – 4 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, MUDr. Spurný Pavel, Trzaskalik Libor, Vrátná 

Jana) 

 Pan Trzaskalik se dotázal, zda by nebylo možné umístit lavičku na zastávce u pekárny 
Komendir. Pan starosta uvedl, že lavičky byly zrušeny z důvodu jejich neustálého ničení. 
Záležitostí opětovného rozmístění vhodných laviček se bude úřad zabývat v pracovním 
pořádku.  

12. Diskuse a závěr   

Do diskuse se nikdo nepřihlásil. 

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 07. 03. 2018 
 
Ověřovatelé zápisu:   Ing. Jan Baroš   ………………………………… 
   

   Jana Vrátná    ………………………………….  

 
 
 
 
Mgr. Pavel Krsek 
starosta obce Doubrava  


