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Zápis 

z 25. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne 19. 09. 2018 
v 16:30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava 

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

1. Zahájení a procesní záležitosti  

Zasedání zahájila a řídila paní místostarostka, Mgr. Dáša Murycová. 

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. Murycová Dáša, Rovňaníková Jiřina, Trzaskalik Libor, Siekierová 
Ivana, Bc. Šotkovská Světluše, Vrátná Jana, Ing. Vrubel Petr  

Paní místostarostka konstatovala, že je přítomno 12 členů zastupitelstva a zastupitelstvo 
obce je usnášeníschopné. Omluvil se pan Mgr. Pavel Krsek a pan MUDr. Pavel Spurný. 

Nepřítomni: Mgr. Krsek Pavel, MUDr. Spurný Pavel, Szebesta Lukáš 

Zapisovatelem byl určen Ing. Tadeáš Bijok. 

Ověřovateli zápisu byly určeny paní Jiřina Rovňaníková a paní Mgr. Radomíra Jasenková. 

Paní místostarostka upozornila na skutečnost, že pro účely vyhotovení zápisu ze zasedání je 
prováděn zvukový záznam zasedání a rovněž videozáznam.  

Dále paní místostarostka uvedla, 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 Bc. Světluše Šotkovská. Paní Bc. 
Šotkovská s kandidaturou souhlasila.  

Usnesení č.: 357/25/2018  
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
volí  
předsedkyní návrhové komise paní Bc. Světluši Šotkovskou. 

Hlasování:  
pro – 12 

O funkci členů návrhové komise projevila zájem paní Mgr. Ing. Ferenčíková a pan Libor 
Trzaskalik. 

Usnesení č.: 358/25/2018 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
volí  
členy návrhové komise paní Mgr. Ing. Ferenčíkovou a pana Libora Trzaskalika. 

Hlasování:  
pro – 10 
proti – 0  
zdržel se – 2 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Trzaskalik Libor) 

Připomínky k zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny.  
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Program: 

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. Zadání změny č. 1 územního plánu Doubravy 
6. Rozpočtové úpravy – rozpočtové opatření č. 14 
7. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 3523, druh pozemku ostatní plocha, v k. ú. 

Doubrava u Orlové  
8. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 3227, druh pozemku ostatní plocha, v k. ú. 

Doubrava u Orlové    
9. Organizační a různé 
10. Diskuse a závěr 

Usnesení č.: 359/25/2018 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e   
program 25. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava konaného dne 19. 09. 2018  

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. Zadání změny č. 1 územního plánu Doubravy 
6. Rozpočtové úpravy – rozpočtové opatření č. 14 
7. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 3523, druh pozemku ostatní plocha, v k. ú. 

Doubrava u Orlové  
8. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 3227, druh pozemku ostatní plocha, v k. ú. 

Doubrava u Orlové    
9. Organizační a různé 
10. Diskuse a závěr 

Hlasování:  
pro – 12 

2. Negativní jevy a trestná činnost na území obce 

K bezpečnostní situaci v obci se vyjádřili přítomní hosté pan npor. Mgr. René Gabzdyl, 
vedoucí oddělení PČR Orlová a pan Mgr. Martin Kania, Dis., zástupce velitele MěP Orlová.  

V úvodu Mgr. Gabzdyl reagoval na podnět paní místostarostky, aby se vyjádřil k možnostem 
občanů oslovit hlídku PČR v případě, že mají podezření, že dochází k trestné činnosti. 
Potvrdil, že občané mají tuto možnost, resp. povinnost, přičemž mohou k tomuto účelu využít 
telefonní číslo 158, případně 156 (MěP).  

Dále Mgr. Gabzdyl uvedl, že ve srovnání s loňským rokem, došlo na území obce Doubrava 
k významnému poklesu trestné činnosti a počtu přestupků oproti loňskému roku 
s objasněností přes 50%. Tento trend je celorepublikový. Celkem bylo spácháno deset 
trestných činů a pět přestupků v dopravě. U ostatních přestupků se jedná nejčastěji 
o občanské soužití.  

Mgr. Kania uvedl, že hlídky se, v rámci cca deseti směn měsíčně, zaměřují na konkrétní 
aktuální problémy na území celé Doubravy. Od začátku tohoto roku bylo řešeno 28 tzv. 
události, např. oznámení na linku 156, výjezdy na signály z PCO apod. MěP Orlová se 
zaměřuje také na prevenci. Na ZŠ Doubrava proběhlo šest besed zaměřených na drogovou 
problematiku. Mgr. Kania dále nabídl obci, že např. v rámci Doubravských slavností mohou 
strážníci MěP Orlová předvést zájemcům prostředky, které používají v rámci výcviku, 
případně by mohli provádět značení kol.  
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Usnesení č.: 360/25/2018 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
b e r e  n a  v ě d o m í   
informaci o negativních jevech a trestné činnosti na území obce. 

Hlasování:  
pro – 12 

3. Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce 

Pan Vojtěch Branny, předseda finančního výboru, uvedl, že výbor se sešel 3. září 2018. Na 
výboru byla podána informace o finančním krytí důlních škod v obci a o kontrole provedené 
dne 20. 06. 2018 týkající se nákladů na provoz čistíren odpadních vod v létech 2015, 2016 
a 2017.  

Ing. Petr Czapek, předseda výboru pro rozvoj obce, uvedl, že výbor se sešel 10. září 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 plněním Dohody na 
období 2007 – vydobytí zásob za 2. pol. 2017 až 1. pol. 2018. Ing. Tabášek informoval 
o aktuální důlní činnosti na území obce Doubrava. 
Dalšími body programu bylo zadání změny č. 1 územního plánu obce, problematika 
rekonstrukce obecních bytů a oprava balkonu na poště. 

Usnesení č.: 361/25/2018 
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 

4. Vyhodnocení plnění Dohody na období 2007 – vydobytí zásob za 2. pol. 2017 až 
1. pol. 2018 

Materiál uvedla paní místostarostka. 

Na dotaz Ing. Baroše týkající se rekultivace nádrží flotačních hlušin odpověděl předseda 
výboru pro rozvoj obce Ing. Czapek.  

Usnesení č.: 362/25/2018 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e  
vyhodnocení plnění Dohody na období 2007 – vydobytí zásob za 2. pol. 2017 až 1. pol. 2018 
dle předloženého návrhu. 

Hlasování:  
pro – 8 
proti – 0  
zdrželi se – 4 (Ing. Baroš Jan, Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Trzaskalik Libor, Ing. Vrubel 

Petr) 

5. Zadání změny č. 1 územního plánu Doubravy 

Materiál předložila paní místostarostka.  

Postup při zpracování podkladových materiálů a schvalování změny č. 1 územního plánu 
popsala přítomná úřednice odboru výstavby, úseku územního plánování Městského úřadu 
Orlová, Ing. Miroslava Veselková. 



4 

 

Usnesení č.: 363/25/2018 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
1. b e r e  n a  v ě d o m í  
vyhodnocení veřejnoprávního projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu 
Doubravy, 

2. s c h v a l u j e   
podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zák. č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zadání změny č. 1 
územního plánu Doubravy. 

Hlasování:  
pro – 12 

6. Rozpočtové úpravy – rozpočtové opatření č. 14 

Materiál předložila paní místostarostka. 

Usnesení č.: 364/25/2018 
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. 14 dle předloženého materiálu 

Hlasování:  
pro – 9 
proti – 0  
zdrželi se – 3 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Trzaskalik Libor, Ing. Vrubel Petr) 

7. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 3523, druh pozemku ostatní plocha, 
v k. ú. Doubrava u Orlové   

Materiál předložila paní místostarostka. 

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 (pozemku) parc. č. 3523, druh pozemku ostatní plocha, způsob 
využití ostatní komunikace, výměra 1086 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. 3523, k. ú. Doubrava u Orlové.  

Mgr. Ing. Ferenčíková upozornila na skutečnost, že u předmětného pozemku je v katastru 
nemovitosti uveden zákaz zcizení a zatížení. 

Pro ověření této informace přerušila paní místostarostka na pět minut jednání zastupitelstva, 
poté navrhla odložení projednání tohoto bodu programu do příštího zasedání zastupitelstva  
 
Usnesení č.: 365/25/2018 
Návrh na usnesení (návrh paní místostarostky): 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
o d k l á d á  
projednání bodu č. 7 programu do zasedání zastupitelstva obce v prosinci tohoto roku.  
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Hlasování:  
pro – 12 

Usnesení bylo přijato. O původním návrhu se nehlasovalo. 

8. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 3227, druh pozemku ostatní plocha, 
v k. ú. Doubrava u Orlové   

Materiál předložila paní místostarostka. 

Usnesení č.: 366/25/2018 
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 (pozemku) parc. č. 3227, druh pozemku ostatní plocha, 
způsob využití ostatní komunikace, výměra 146 m² v k.ú. Doubrava u Orlové ve 
vlastnictví ........................................, oba bytem ................................................. 

2. uzavření darovací smlouvy mezi obcí Doubrava a ................................., oba bytem 
............................., předmět daru - pozemek parc. č. 3227, k. ú. Doubrava u Orlové.  

Hlasování:  
pro – 12 

9. Organizační a různé 

Pan Libor Trzaskalik upozornil na přeplněné popelnice na plast a na papír. Problém vidí 
v četnosti svozu. 

Mgr. Murycová uvedla, že pokud jsou nádoby přeplněné, je třeba to nahlásit na obecní úřad. 
Pracovníci úřadu zajistí odvoz. 

Dále pan Trzaskalik požádal o přistavení dalšího kontejneru na papír u koupaliště a upozornil 
na nepořádek v horní části Finských domků v místě, kde jsou složeny panely. 

Mgr. Murycová uvedla, že se tímto problémem budou zabývat odpovědní pracovníci úřadu 
v pracovním pořádku. 

Ing. Baroš reagoval na výzvu předsedy výboru pro rozvoj obce, týkající se námětů pro příští 
volební období a navrhl, aby se členové výboru zabývali plochami pro parkování vozidel, 
například vozidel od známých, kteří do Doubravy přijedou na návštěvu.  

Mgr. Murycová poděkovala za námět. 

10. Diskuse a závěr   

Do diskuse se přihlásil občan obce, pan ...................... Na jeho dotazy a požadavky týkající 
se přístupové cesty k jeho pozemku a odkanalizování části obce Hranice odpověděla paní 
místostarostka. Uvedla, že jeho podněty se bude zabývat nové zastupitelstvo obce.  

V závěru Mgr. Murycová poděkovala všem členům zastupitelstva obce za práci pro obec 
v končícím volebním období a také předsedům a členům výborů zastupitelstva obce za 
odvedenou práci. 

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.  
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2. Návrhová komise konstatuje, že usnesení k jednotlivým bodům programu 

projednaným na dnešním zasedání zastupitelstva byla platně přijata.  

 
 
Zapsal:  Ing. Tadeáš Bijok 
 
Dne 26. 09. 2018. 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Radomíra Jasenková    ………………………………… 
   

 

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

 
 
 
 
 
Mgr. Dáša Murycová 
místostarostka obce Doubrava  


