Zápis
z 3. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo v mimořádném termínu
dne 04. 02. 2019 v 16:30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava
Zahájení v 16:30 hod.

Ukončení v 16:45 hod.

1. Zahájení a procesní záležitosti
Zasedání zahájila a řídila paní starostka, Mgr. Dáša Murycová.
Procesní záležitosti:
Z celkového počtu 15 členů bylo přítomno 14 členů ZO (viz listina přítomných).
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
Zapisovatelem byl určen Ing. Tadeáš Bijok.
Ověřovateli zápisu byli určeni paní Mgr. Radomíra Jasenková a pan Ing. Marek Hanzel.
Paní starostka upozornila na skutečnost, že pro účely vyhotovení zápisu ze zasedání je
prováděn zvukový záznam a taktéž se provádí videozáznam za účelem zveřejnění na
Internetu.
Dále paní starostka 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 byl navržen pan Vojtěch Branny. Pan Vojtěch Branny
s kandidaturou souhlasil.
Usnesení č.: 31/3/2019
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubrava
volí
předsedou návrhové komise pana Vojtěcha Branného.
Hlasování:
pro – 14
Na funkci členů návrhové komise byli navrženi pan Zdeněk Sosna a pan Radek Šebesta.
Oba s kandidaturou vyslovili souhlas.
Usnesení č.: 32/3/2019
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubrava
volí
členy návrhové komise pana Zdeňka Sosnu a pana Radka Šebestu.
Hlasování:
pro – 14
Připomínky k zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny.
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Program:
1. Zahájení a procesní záležitosti
2. Podání žádosti o dotaci na akci: „2. etapa výstavby multifunkčního sportoviště základní
školy v obci Doubrava (okres: Karviná)“ v rámci dotačního podprogramu: Podpora
obnovy a rozvoje venkova 2019, dotačního titulu: 117D8210B – Podpora obnovy
sportovní infrastruktury
3. Diskuse a závěr
Mgr. Pavel Krsek navrhl doplnění programu o bod:
2.1. Areál zámku v obci Doubrava – oprava střechy Zámecké stáje
O návrhu na doplnění programu nechala paní starostka hlasovat.
Návrh na usnesení (doplnění programu):
Zastupitelstvo obce Doubrava
schvaluje
doplnění programu 3. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava konaného dne 04. 02. 2019
o bod č. 2.1. Areál zámku v obci Doubrava – oprava střechy Zámecké stáje.
Hlasování:
pro – 6
proti – 6 (Branny Vojtěch, Bc. Jachymčáková Kateřina, Kielkovský Jiří, Mgr. Murycová Dáša,
Penkalová Ivana, Siekierová Ivana)
zdrželi se – 2 (Ing. Hanzel Marek, MBA, Mgr. Jasenková Radomíra)
Usnesení nebylo přijato
Paní starostka nechala hlasovat o původním návrhu programu.
Usnesení č.: 33/3/2019
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubrava
schvaluje
program 3. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava konaného dne 04. 02. 2019
1. Zahájení a procesní záležitosti
2. Podání žádosti o dotaci na akci: „2. etapa výstavby multifunkčního sportoviště základní
školy v obci Doubrava (okres: Karviná)“ v rámci dotačního podprogramu: Podpora
obnovy a rozvoje venkova 2019, dotačního titulu: 117D8210B – Podpora obnovy
sportovní infrastruktury
3. Diskuse a závěr
Hlasování:
pro – 14
2. Podání žádosti o dotaci na akci: „2. etapa výstavby multifunkčního sportoviště
základní školy v obci Doubrava (okres: Karviná)“ v rámci dotačního podprogramu:
Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019, dotačního titulu: 117D8210B – Podpora
obnovy sportovní infrastruktury
Materiál předložila paní starostka.
Usnesení č.: 34/3/2019
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubrava
schvaluje
podání žádosti o dotaci na akci: „2. etapa výstavby multifunkčního sportoviště základní školy
v obci Doubrava (okres: Karviná)“ v rámci dotačního podprogramu: Podpora obnovy
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a rozvoje venkova 2019, dotačního titulu: 117D8210B – Podpora obnovy sportovní
infrastruktury.
Hlasování:
pro – 14
9. Diskuse
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
projednaným na dnešním zasedání zastupitelstva byla platně přijata.

programu

Zapsal: Ing. Tadeáš Bijok
Dne 04. 02. 2019
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Radomíra Jasenková

Ing. Marek Hanzel, MBA

Mgr. Dáša Murycová
starostka obce Doubrava
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