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Zápis 
 
z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Doubrava konaného dne 05. 11. 2018 

v Národním domě v Doubravě. 
 
1. Zahájení: 17:00 hod. 

Zahájení a řízení jednání ustavujícího zasedání se v souladu s ustanovením § 91 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ujal předsedající Mgr. 
Pavel Krsek. 

Po ukončení státní hymny České republiky bylo konstatováno, že z celkového počtu 15 členů 
zastupitelstva obce se dostavilo 14 členů. To znamená, že ustavující zasedání je schopno se 
usnášet.  

Přítomni:  

Branny Vojtěch, Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Ing. Hanzel Marek, MBA, Bc. Jachymčáková 
Kateřina, Mgr. Jasenková Radomíra, Kielkovský Jiří, Mgr. Krsek Pavel, Mgr. Murycová Dáša 
Penkalová Ivana, Piperková Gabriela, Siekierová Ivana, Sosna Zdeněk, Šebesta Radek, Ing. 
Vrubel Petr  

Nepřítomni: MUDr. Spurný Pavel  

Složení slibu zvolenými členy Zastupitelstva obce Doubrava 

Podle ustanovení § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, přistoupili přítomní členové zastupitelstva ke složení slibu. 

Dostavil se MUDr. Pavel Spurný. Celkový počet přítomných členů zastupitelstva – 15  

Všichni členové zastupitelstva složili slib bez výhrad pronesením slova „SLIBUJI“ 
a podpisem na připravené listině, která je přílohou zápisu.  

2. Procesní záležitosti 

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

Jako zapisovatel zasedání byl určen Ing. Tadeáš Bijok. 

Ověřovateli zápisu z ustavujícího zasedání byli určeni: 

 Bc. Jachymčáková Kateřina  
 pan Zdeněk Sosna 

Schválení programu ustavujícího zasedání:  

Předsedající navrhl, aby se zasedání řídilo tímto programem: 

1. Zahájení a složení slibu 
2. Procesní záležitosti 
3. Volba starosty a místostarosty  

a) určení počtu místostarostů 
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni  
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 
d) volba starosty 
e) volba místostarosty 

4. Zřízení finančního a kontrolního výboru 
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
b) volba předsedy finančního výboru 
c) volba předsedy kontrolního výboru 

5. Organizační záležitosti  
6. Diskuse a závěr 
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Předsedající, Mgr. Krsek, navrhl úpravu znění bodu č. 3 a č. 3 e) spočívající v doplnění 
o text: „ a dalších členů rady obce“  

K navrženému programu a jeho doplnění nebyly žádné připomínky. 

Návrh na usnesení: 
Usnesení č.: 1/1/2018 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e   
navržený program jednání 1. (ustavujícího) zasedání zastupitelstva obce konaného dne 
05. 11. 2018 s doplněním znění bodu č. 3 a bodu č. 3 e) o text „ a dalších členů rady obce“. 

Hlasování:  

pro – 15  

Usnesení bylo přijato. 

Volba návrhové komise 

Předsedající navrhl, aby návrhová komise byla tříčlenná. Jiný návrh nebyl podán.  

Předsedající požádal o návrhy kandidátů na předsedu. 

Na funkci předsedy byla navržena Mgr. Radomíra Jasenková. Mgr. Jasenková s navrženou 
kandidaturou vyslovila souhlas.  

Návrh na usnesení: 
Usnesení č.: 2/1/2018 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
v o l í   
předsedkyní návrhové komise Mgr. Radomíru Jasenkovou.  

Hlasování: 
pro – 15  

Usnesení bylo přijato.  

Poté předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů kandidátů na členy 
návrhové komise.  
Byli navrženi Jiří Kielkovský a Radek Šebesta. Oba s kandidaturou souhlasili. 

Návrh na usnesení: 
Usnesení č.: 3/1/2018 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
v o l í   
členy návrhové komise pana Jiřího Kielkovského a pana Radka Šebestu. 

Hlasování: 
pro – 15  

Usnesení bylo přijato.  

3. Volba starosty, místostarosty a dalších členů rady obce  

3. a) Určení počtu místostarostů  

Problematiku stanovení počtu místostarostů a funkcí, pro které budou členové zastupitelstva 
uvolnění, uvedl předsedající.  

Navrhl, aby zastupitelstvo schválilo zvolení jednoho místostarosty obce. 

Jiný návrh nebyl podán. 

Návrh na usnesení: 
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Usnesení č.: 4/1/2018 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e   
zvolení jednoho místostarosty obce. 

Hlasování:  

pro – 15  

Usnesení bylo přijato. 

3. b) Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolnění 

Předsedající přistoupil k určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni.  

Navrhl, aby byl dlouhodobě uvolněn pouze člen zastupitelstva obce vykonávající funkci 
starosty obce. 

Jiný návrh nebyl podán. 

Návrh na usnesení: 
Usnesení č.: 5/1/2018 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
u r č u j e   
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva obce dlouhodobě uvolněn. 

Hlasování:  
pro – 15 

Usnesení bylo přijato. 

3. c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty 

Předsedající uvedl, že nestanoví-li zastupitelstvo obce jinak, probíhají volby veřejným 
hlasováním.  

Poté navrhl, aby volba starosty a místostarosty probíhala tajným hlasováním. 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e   
tajný způsob volby starosty a místostarosty postupem určeným předsedajícím. 

pro – 7  
proti – 8 (Branny Vojtěch, Ing. Hanzel Marek, MBA, Bc. Jachymčáková Kateřina, 

Mgr. Jasenková Radomíra, Kielkovský Jiří, Mgr. Murycová Dáša, Penkalová 
Ivana, Siekierová Ivana) 

zdržel se – 0  

Usnesení nebylo přijato. 

Předsedající konstatoval, že volby proběhnou veřejně. Požádal členy zastupitelstva, aby 
přednesli návrhy kandidátů na funkci starosty. 

3. d) Volba starosty 

Kandidáty na funkci starosty byli navrženi (v abecedním pořadí) Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, 
Mgr. Pavel Krsek a Mgr. Dáša Murycová. 

Všichni s kandidaturou vyslovili souhlas. 

Předsedající sdělil, že o navržených kandidátech se bude hlasovat v abecedním pořadí. 

Návrh na usnesení (první návrh): 
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Zastupitelstvo obce Doubrava  
v o l í   
Mgr. Ing. Jiřinu Ferenčíkovou starostkou obce Doubrava. 

Hlasování:  
pro – 5  
proti – 9 (Branny Vojtěch, Ing. Hanzel Marek, MBA, Bc. Jachymčáková Kateřina, 

Mgr. Jasenková Radomíra, Kielkovský Jiří, Mgr. Murycová Dáša, Penkalová 
Ivana, Siekierová Ivana, Sosna Zdeněk) 

zdržel se – 1 (Šebesta Radek)  

Usnesení nebylo přijato. 

Návrh na usnesení (druhý návrh): 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
v o l í   
Mgr. Pavla Krska starostou obce Doubrava. 

Hlasování:  
pro – 3  
proti – 8 (Branny Vojtěch, Ing. Hanzel Marek, MBA, Bc. Jachymčáková Kateřina, 

Mgr. Jasenková Radomíra, Kielkovský Jiří, Mgr. Murycová Dáša, Penkalová 
Ivana, Siekierová Ivana) 

zdržel se – 4 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Piperková Gabriela, MUDr. Spurný Pavel, 
Ing. Vrubel Petr)  

Usnesení nebylo přijato. 

Návrh na usnesení (třetí návrh): 
Usnesení č.: 6/1/2018  

Zastupitelstvo obce Doubrava  
v o l í   
Mgr. Dášu Murycovou starostkou obce Doubrava. 

Hlasování:  
pro – 8  
zdrželi se – 4 (Mgr. Krsek Pavel, Sosna Zdeněk, Šebesta Radek, Ing. Petr Vrubel) 
nehlasovali – 3 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Piperková Gabriela, MUDr. Spurný Pavel) – 
nebyli předsedajícím vyzvání hlasovat proti návrhu 

Usnesení bylo přijato. 

Předsedající poblahopřál nově zvolené starostce, paní Mgr. Dáši Murycové, ke zvolení 
a předal jí řízení dalšího jednání. 

3. e) Volba místostarosty a dalších členů rady obce 

Paní starostka uvedla, že nyní proběhne volba místostarosty obce a tří členů rady obce. 

Volba místostarosty  

Paní starostka požádala členy zastupitelstva, aby přednesli návrhy kandidátů na funkci 
místostarosty. 

Kandidáty na funkci místostarosty byli navrženi (v abecedním pořadí) Mgr. Ing. Jiřina 
Ferenčíková, Mgr. Pavel Krsek a Ivana Siekierová. 

Všichni s kandidaturou vyslovili souhlas. 

Předsedající sdělila, že o navržených kandidátech se bude hlasovat v abecedním pořadí. 

Návrh na usnesení (první návrh): 
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Zastupitelstvo obce Doubrava  
v o l í   
Mgr. Ing. Jiřinu Ferenčíkovou místostarostkou obce Doubrava. 

Hlasování:  
pro – 5  
proti – 8 (Branny Vojtěch, Ing. Hanzel Marek, MBA, Bc. Jachymčáková Kateřina, 

Mgr. Jasenková Radomíra, Kielkovský Jiří, Mgr. Murycová Dáša, Penkalová 
Ivana, Siekierová Ivana) 

zdrželi se – 2 (Sosna Zdeněk, Šebesta Radek)  

Usnesení nebylo přijato. 

Návrh na usnesení (druhý návrh): 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
v o l í   
Mgr. Pavla Krska místostarostou obce Doubrava. 

Hlasování:  
pro – 3  
proti – 8 (Branny Vojtěch, Ing. Hanzel Marek, MBA, Bc. Jachymčáková Kateřina, 

Mgr. Jasenková Radomíra, Kielkovský Jiří, Mgr. Murycová Dáša, Penkalová 
Ivana, Siekierová Ivana) 

zdrželi se – 4 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Piperková Gabriela, MUDr. Spurný Pavel, 
Ing. Vrubel Petr)  

Usnesení nebylo přijato. 

Návrh na usnesení (třetí návrh): 
Usnesení č.: 7/1/2018  

Zastupitelstvo obce Doubrava  
v o l í   
paní Ivanu Siekierovou místostarostkou obce Doubrava. 

Hlasování:  
pro – 8  
proti – 4 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Piperková Gabriela, MUDr. Spurný Pavel, Šebesta 

Radek) 
zdrželi se – 3 (Mgr. Krsek Pavel, Sosna Zdeněk, Ing. Petr Vrubel)  

Usnesení bylo přijato. 

Předsedající poblahopřála nově zvolené místostarostce, paní Ivaně Siekierové, ke zvolení. 

Volba dalších členů rady obce 

Paní starostka uvedla, že nyní budou volení tři členové rady obce. Požádala členy 
zastupitelstva, aby přednesli návrhy kandidátů. 

Kandidáty na funkci členů rady obce byli navrženi (v abecedním pořadí) pan Branny Vojtěch, 
Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Ing. Hanzel Marek, MBA, Mgr. Jasenková Radomíra. 

Všichni s kandidaturou vyslovili souhlas. 

Předsedající sdělila, že o navržených kandidátech se bude hlasovat v abecedním pořadí. 

Návrh na usnesení (první návrh): 
Usnesení č.: 8/1/2018  

Zastupitelstvo obce Doubrava  
v o l í   
pana Vojtěcha Branného členem Rady obce Doubrava. 
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Hlasování:  
pro – 10  
proti – 4 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Piperková Gabriela, MUDr. Spurný Pavel, Ing. Vrubel 

Petr) 
zdržel se – 1 (Mgr. Krsek Pavel)  

Usnesení bylo přijato. 

Návrh na usnesení (druhý návrh): 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
v o l í   
Mgr. Ing. Jiřinu Ferenčíkovou členkou Rady obce Doubrava. 

Hlasování:  
pro – 7  
proti – 8 (Branny Vojtěch, Ing. Hanzel Marek, MBA, Bc. Jachymčáková Kateřina, 

Mgr. Jasenková Radomíra, Kielkovský Jiří, Mgr. Murycová Dáša, Penkalová 
Ivana, Siekierová Ivana) 

zdržel se – 0  

Usnesení nebylo přijato. 

Návrh na usnesení (třetí návrh): 
Usnesení č.: 9/1/2018  

Zastupitelstvo obce Doubrava  
v o l í   
Ing. Marka Hanzela, MBA členem Rady obce Doubrava. 

Hlasování:  
pro – 9  
proti – 0 
zdrželi se – 6 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Mgr. Krsek Pavel, Piperková Gabriela, MUDr. 

Spurný Pavel, Šebesta Radek, Ing. Vrubel Petr)  

Usnesení bylo přijato. 

Návrh na usnesení (čtvrtý návrh): 
Usnesení č.: 10/1/2018  

Zastupitelstvo obce Doubrava  
v o l í   
Mgr. Radomíru Jasenkovou členkou Rady obce Doubrava. 

Hlasování:  
pro – 9  
proti – 4 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Piperková Gabriela, MUDr. Spurný Pavel, Ing. Petr 

Vrubel) 
zdrželi se – 2 (Mgr. Krsek Pavel, Sosna Zdeněk)  

Usnesení bylo přijato. Byli zvoleni tři členové rady obce. 

Předsedající poblahopřála nově zvoleným členům Rady obce Doubrava, panu Brannému 
Ing. Hanzelovi, MBA a Mgr. Jasenkové ke zvolení. 

4. Zřízení finančního a kontrolního výboru a volba jejich předsedů  

4. a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

Předsedající uvedla, že v souladu s ustanovením § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona 
o obcích, je povinností obce uvedené výbory zřídit. Navrhla, aby počet členů byl pět. 

Jiný návrh nebyl podán. 
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Návrh na usnesení: 
Usnesení č.: 11/1/2018 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
z ř i z u j e   
finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou pětičlenné. 

Hlasování:  

pro – 15  

Usnesení bylo přijato. 

4. b) Volba předsedy finančního výboru 

Paní starostka přistoupila k volbě předsedy finančního výboru. 

Požádala členy zastupitelstva, aby přednesli návrhy kandidátů na funkci předsedy finančního 
výboru. 

Kandidáty na funkci předsedy finančního výboru byly navrženy (v abecedním pořadí) 
Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková a Bc. Kateřina Jachymčáková. 

Obě kandidátky s kandidaturou souhlasily. 

Návrh na usnesení (první návrh): 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
v o l í   
předsedkyní finančního výboru Mgr. Ing. Jiřinu Ferenčíkovou. 

Hlasování:  

pro – 7  
proti – 5 (Branny Vojtěch, Bc. Jachymčáková Kateřina, Kielkovský Jiří, Penkalová Ivana, 

Siekierová Ivana) 
zdržel se – 3 (Ing. Hanzel Marek, MBA, Mgr. Jasenková Radomíra, Mgr. Murycová Dáša) 

Usnesení nebylo přijato. 

Návrh na usnesení (druhý návrh): 
Usnesení č.: 12/1/2018 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
v o l í   
předsedkyní finančního výboru Bc. Kateřinu Jachymčákovou. 

Hlasování:  

pro – 8  
proti – 4 (Ing. Ferenčíková Jiřina, Piperková Gabriela, MUDr. Spurný Pavel, Ing. Vrubel Petr) 
zdrželi se – 3 (Mgr. Krsek Pavel, Sosna Zdeněk, Šebesta Radek) 

Usnesení bylo přijato. 

4. c) Volba předsedy kontrolního výboru 

Paní starostka přistoupila k volbě předsedy kontrolního výboru. Požádala členy 
zastupitelstva, aby přednesli návrhy kandidátů na funkci předsedy kontrolního výboru. 

Kandidáty na funkci předsedy kontrolního výboru byli navrženi (v abecedním pořadí) 
Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, Mgr. Pavel Krsek a pan Zdeněk Sosna. 

Všichni kandidáti s kandidaturou vyjádřili souhlas. 

Návrh na usnesení (první návrh): 
Usnesení č.: 13/1/2018 
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Zastupitelstvo obce Doubrava  
v o l í   
předsedkyní kontrolního výboru Mgr. Ing. Jiřinu Ferenčíkovou. 

Hlasování:  

pro – 12  
proti – 0  
zdrželi se – 3 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Ing. Hanzel Marek, MBA, Mgr. Murycová Dáša) 

Usnesení bylo přijato. O dalších návrzích se již nehlasovalo. 

5. Organizační záležitosti:  

Paní starostka navrhla, aby termín 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava byl stanoven 
na středu 12. prosince 2018 v 16:30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava. 

Jiný návrh nebyl podán. 

Návrh na usnesení: 
Usnesení č.: 14/1/2018 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s t a n o v u j e  
termín 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava na středu 12. prosince 2018 v 16:30 hod. 
v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava. 

Hlasování:  

pro – 15  

6. 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: 13. 11. 2018 
 
 

Ověřovatelé zápisu:   Bc. Kateřina Jachymčáková .............. ……………………… 
 
 

         Zdeněk Sosna   ………..……………………….
  
 
 
  
 
Mgr. Dáša Murycová  
starostka obce Doubrava 


