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Zápis 

z 24. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne 20. 06. 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  

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

Procesní záležitosti:     

Z celkového počtu 15 členů bylo přítomno 12 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, Ing. Vrubel Petr  

Pan starosta konstatoval, že je přítomno 12 členů zastupitelstva a zastupitelstvo obce je 
usnášeníschopné. Omluvil se pan Libor Trzaskalik, Szebesta Lukáš a paní Jana Vrátná. 

Nepřítomni: Trzaskalik Libor, Szebesta Lukáš, Vrátná Jana 

Zapisovatelem byl určen Ing. Tadeáš Bijok. 

Ověřovateli zápisu byli určeni paní Jiřina Rovňaníková a paní Bc. Světluše Šotkovská. 

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 Mgr. Radomíra Jasenková. Paní 
Jasenková s kandidaturou souhlasila.  

Usnesení č.: 344/24/2018  
Návrh na usnesení: 

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

Hlasování:  
pro – 12 

O funkci členů návrhové komise projevila zájem paní Mgr. Ing. Ferenčíková a pan Ing. Petr 
Czapek. 

Usnesení č.: 345/24/2018 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
volí  
členy návrhové komise paní Mgr. Ing. Ferenčíkovou a pan Ing. Petra Czapka. 

Hlasování:  
pro – 11 
proti – 0  
zdržel se – 1 (Mgr. Ing. Ferenčíková) 

Připomínky k zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny.  
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Program: 

1. Zahájení a procesní záležitosti 
2. Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce 
3. Bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 629/2, 629/3, 629/4, 629/5, 629/6 a 629/7, vše 

v k. ú. Doubrava u Orlové   
4. Závěrečný účet obce Doubrava za rok 2017 
5. Schválení účetní závěrky obce Doubrava sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2017 
6. Rozpočtové úpravy – rozpočtové opatření č. 9 
7. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 1/2018 – Pravidla pro pohyb psů 
8. Smlouva o zajištění činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů – GDPR 
9. Kulturní a společenské akce na rok 2018 – doplnění akcí 
10. Organizační a různé 
11. Diskuse a závěr 

Pan starosta navrhl doplnit program zasedání o bod: 

10.1. Koupě pozemku parc. č. 1097 v k. ú. Doubrava u Orlové – pozemek Kotliny 

Paní Mgr. Ing. Ferenčíková navrhla doplnit program o bod: 

10.2. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2018 – 2022  

Usnesení č.: 346/24/2018 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e   
program 24. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava konaného dne 20. 06. 2018  

1. Zahájení a procesní záležitosti 
2. Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce 
3. Bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 629/2, 629/3, 629/4, 629/5, 629/6 a 629/7, vše 

v k. ú. Doubrava u Orlové   
4. Závěrečný účet obce Doubrava za rok 2017 
5. Schválení účetní závěrky obce Doubrava sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2017 
6. Rozpočtové úpravy – rozpočtové opatření č. 9 
7. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 1/2018 – Pravidla pro pohyb psů 
8. Smlouva o zajištění činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů – GDPR 
9. Kulturní a společenské akce na rok 2018 – doplnění akcí 
10. Organizační a různé 

10.1. Koupě pozemku parc. č. 1097 v k. ú. Doubrava u Orlové – pozemek Kotliny 
10.2. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2018 – 2022 

11. Diskuse a závěr 

Hlasování:  
pro – 12 

2. Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce 

Bc. Světluše Šotkovská, předsedkyně kontrolního výboru, uvedla, že výbor se sešel dne 
5. června 2018. V průběhu měsíce dubna byly provedeny dvě kontroly, a to na úseku 
autoprovozu a na úseku ČOV. Členové kontrolního výboru nezjistili žádné nedostatky. 
Kontrolní činnost probíhala na základě schváleného plánu kontrol.  

Ing. Petr Czapek, předseda výboru pro rozvoj obce, uvedl, že výbor se sešel 18. června 
2018. Za přítomnosti zástupce OKD, a.s. Ing. Radima Tabáška, byly projednány rekultivační 
akce týkající se lokality Kotliny a svahové fronty Ujala. Dále se výbor zabýval opravou fasád 
nemovitostí na náměstí, opravou komunikace na Špluchově a vyhodnocením zimní údržby. 
Byla podána informace o zápisu dětí do ZŠ Doubrava. 

Pan Vojtěch Branny, předseda finančního výboru, uvedl, že výbor se sešel 5. června 2018. 
Na výboru byl projednán návrh závěrečného účtu obce a účetní závěrka obce za rok 2017.  
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Dále se výbor zabýval vyhodnocením nákladů na zimní údržbu a na údržbu zeleně. 

Usnesení č.: 347/24/2018 
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 – 12 

3. Bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 629/2, 629/3, 629/4, 629/5, 629/6 a 629/7, 
vše v k. ú. Doubrava u Orlové   

Materiál předložil pan starosta. 

Usnesení č.: 348/24/2018 
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, 

bezúplatné přijetí daru – částí pozemků parc. č. 629/2, druh pozemku ostatní plocha, 
způsob využití ostatní komunikace, o výměře 85 m², parc. č. 629/3, druh pozemku ostatní 
plocha, způsob využití jiná plocha, o výměře 128 m², parc. č. 629/4, druh pozemku 
ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha, o výměře 48 m², parc. č. 629/5, druh 
pozemku orná půda, o výměře 47 m², parc. č. 629/6, druh pozemku ostatní plocha, 
způsob využití ostatní komunikace, o výměře 22 m² a parc. č. 629/7, druh pozemku 
ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, o výměře 296 m², vše v k.ú. Doubrava  
u Orlové, vše ve vlastnictví paní ................................... bytem ....................................., 
podíl 13/705.  

2. uzavření darovací smlouvy mezi obcí Doubrava a paní .........................,  bytem 
...................................., předmět daru – podíly pozemků na LV 1308, pozemků parc. č. 
629/2, 629/3, 629/4, 629/5, 629/6 a 629/7, vše k. ú. Doubrava u Orlové.  

Hlasování:  
pro – 12 

4. Závěrečný účet obce Doubrava za rok 2017 

Materiál předložila paní místostarostka. 

Usnesení č.: 349/24/2018 
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 2017  

2 .  b e r e  n a  v ě d o m í  
zprávu auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Doubrava za rok 2017 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 2017 bez výhrad. 

Hlasování:  
pro – 9 
proti – 0  
zdrželi se – 3 (Mgr. Ing. Ferenčíková, MUDr. Spurný Pavel, Ing. Vrubel Petr) 
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5. Účetní závěrka obce Doubrava sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2017 

Materiál předložila paní místostarostka. 

------------------------------------------------- 
Zasedací místnost opustil pan MUDr. Pavel Spurný. 

Celkový počet přítomných členů zastupitelstva – 11 
-------------------------------------------------- 

Mgr. Ing. Ferenčíková upozornila na rozdíl v částce týkající se úhrad za vydobyté tuny a za 
dobývací prostor, které jsou uvedeny v důvodové zprávě k tomuto bodu (2.669.223,19 Kč) 
oproti částce uvedené v příloze k materiálu předloženému k předchozímu bodu programu 
(3.636.033,-- Kč). 

Rozdíl spočívající v odlišném postupu a způsobu účtování úhrad za vydobyté tuny 
a dobývací prostor za rok 2017 a za rok 2016 (opožděné úhrady z důvodu finančních 
problémů na straně OKD), vysvětlila přizvaná účetní, paní Jana Konkolská. Správně měla 
být v materiálu garanta uvedena částka 3.636.033,-- Kč.  

Dále Mgr. Ing. Ferenčíková upozornila na rozdíl v částce týkající se výše zůstatku na účtu 
obce k 31. 12. 2017 v návrhu závěrečného účtu (16.948.028,58 Kč) oproti částce uvedené 
v zápisu z jednání finančního výboru (17.056.682,24 Kč). 

Rozdíl spočívající v tom, že v zápisu z finančního výboru jsou k zůstatku běžného účtu (ZBÚ) 
připočítány finanční prostředky vedené na samostatném běžném účtu sociálního fondu, 
taktéž vysvětlila paní Konkolská. Správně mělo být v zápise z finančního výboru uvedeno, že 
zůstatek na účtech obce je 17.056.682,24 Kč. 

Usnesení č.: 350/24/2018 
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, účetní závěrku obce Doubrava sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017 dle 
předložených materiálů – rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha.  

Hlasování:  
pro – 9 
proti – 0  
zdrželi se – 2 (Mgr. Ing. Ferenčíková, Ing. Vrubel Petr) 

6. Rozpočtové úpravy – rozpočtové opatření č. 9 

Materiál předložila paní místostarostka. 

------------------------------------------------- 
Do zasedací místnosti se vrátil pan MUDr. Pavel Spurný. 

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

Usnesení č.: 351/24/2018 
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. 9 dle předloženého materiálu. 

Hlasování:  
pro – 9 
proti – 0  
zdrželi se – 3 (Mgr. Ing. Ferenčíková, MUDr. Spurný Pavel, Ing. Vrubel Petr) 
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7. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 1/2018, kterou se stanovují pravidla pro 
pohyb psů na veřejném prostranství v obci Doubrava 

Materiál předložil pan starosta. 

Usnesení č.: 352/24/2018 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e    
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, Obecně závaznou vyhlášku obce Doubrava č. 1/2018, kterou se stanovují pravidla pro 
pohyb psů na veřejném prostranství v obci Doubrava dle předloženého materiálu. 

Hlasování:  
pro – 12 

8. Smlouva o zajištění činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů – GDPR 

Materiál předložil pan starosta. Uvedl, že činnost, kterou pověřenec bude vykonávat pro 
obec, bude zpoplatněna. 

Mgr. Ing. Ferenčíková se dotázala, čeho se bude platba týkat. 

Mgr. Murycová odpověděla, že platba bude vycházet ze mzdových nároků na tohoto 
zaměstnance.  

Pan starosta dodal, že základem pro určení platby bude platové zařazení pověřence v rámci 
MěÚ Orlová, počet odpracovaných hodin a provozní náklady, tj. náklady na dopravu, 
obdobně jako u městské policie. Platové zařazení neznáme, jelikož zatím není určena 
konkrétní osoba.  

Mgr. Ing. Ferenčíková konstatovala, že zatím nevíme, kolik nás činnost pověřence bude stát. 

Usnesení č.: 353/24/2018 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e       
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů uzavření „Smlouvy o zajištění činnosti pověřence pro 
ochranu osobních údajů“ dle předloženého materiálu. 

Hlasování:  
pro – 8 
proti – 0  
zdrželi se – 4 (Branny Vojtěch, Mgr. Ing. Ferenčíková, MUDr. Spurný Pavel, Ing. Vrubel 

Petr) 

9. Kulturní a společenské akce na rok 2018 – doplnění akcí 

Materiál předložil pan starosta. 

Mgr. Ing. Ferenčíková se dotázala, kolik uvedené akce budou stát. 

Mgr. Murycová odpověděla, že výdaje jsou uvedeny v rozpočtovém opatření, a to 18 tis. Kč. 

Usnesení č.: 354/24/2018 
Návrh na usnesení: 

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

Hlasování:  
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pro – 9 
proti – 0  
zdrželi se – 3 (Mgr. Ing. Ferenčíková, MUDr. Spurný Pavel, Ing. Vrubel Petr) 

10. Organizační a různé 

10.1. Koupě pozemku parc. č. 1097 v k. ú. Doubrava u Orlové – pozemek Kotliny 

Materiál předložil pan starosta. 

Usnesení č.: 355/24/2018 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e  
koupi pozemku parc. č. 1097, o výměře 605 m2, druh pozemku orná půda, od pana 
..........................., bytem ..................................... za cenu uvedenou ve znaleckém posudku 
č. 5144-071/2018, dle předloženého materiálu.  

Hlasování:  
pro – 12 

10.2. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2018 – 2022 

Materiál předložila paní Mgr. Ing. Ferenčíková. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e  
na základě § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích pro funkční období 2018 – 2022 počet 
členů zastupitelstva na 11 členů. 
 
Mgr. Murycová s návrhem nesouhlasila. Uvedla, že proto, aby zůstalo stávajících 15 členů 
zastupitelstva, není třeba přijímat žádné usnesení. Proto navrhuje předložený materiál 
neschválit. Dodala, že pokud by zákon o obcích umožňoval volbu rady obce při nižším počtu 
členů zastupitelstva, pak by s předloženým návrhem souhlasila. Podotkla, že by nebylo 
správné, aby velké pravomoci byly svěřeny jedné osobě. Proto dává protinávrh 
„neschvaluje“. 

Mgr. Ing. Ferenčíková namítla, že v minulosti paní Szyroká byla sama a rozhodovalo se o tak 
významných záležitostech, jako je těžba. 

Mgr. Murycová přistoupila k formulování protinávrhu s tím, že navrhovaný počet členů 
zastupitelstva bude 15. 

Mgr. Ing. Ferenčíková namítla, že je to další protinávrh a neví, o kterém protinávrhu se bude 
hlasovat. 

Mgr. Murycová uvedla, že protinávrh ještě nepřečetla. Poté naformulovala znění protinávrhu. 

Jiný protinávrh nebyl podán. 

Usnesení č.: 356/24/2018 
Návrh na usnesení (Protinávrh Mgr. Murycové): 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e  
na základě ustanovení § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení) v platném 
znění, pro volební období 2018 – 2022 počet členů zastupitelstva obce na 15 členů. 

Hlasování:  
pro – 8 
proti – 4 (Ing. Baroš Jan, Mgr. Ing. Ferenčíková, MUDr. Spurný Pavel, Ing. Vrubel Petr) 
zdrželi se – 0 
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Usnesení bylo přijato.  

O původním návrhu se nehlasovalo. 

Různé: 

Na dotaz Ing. Vrubla týkající se odpadového hospodářství a nepořádku kolem stanovišť 
kontejnerů na tříděný odpad reagoval pan starosta. Uvedl, že v příštím zpravodaji bude této 
záležitosti věnován samostatný článek. 

11. Diskuse a závěr   

Do diskuse se přihlásil občan obce pan Radek Hanzel. Jeho dotaz se týkal opravy chodníku 
u Desetidomků, černých skládek nad Finskými domky a kontejnerů na odpad. 

Pan starosta uvedl, že podněty pana Hanzla se bude úřad zabývat 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. 06. 2018 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Bc. Světluše Šotkovská  ………………………………… 
   

                                                                                                                             

   Jiřina Rovňaníková   ………………………………….  

 
 
 
 
 
 
Mgr. Pavel Krsek 
starosta obce Doubrava  


