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Zápis 

z 5. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne 10. 04. 2019 
v 16:30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava 

 
Zahájení v 16:30 hod.       Ukončení v 18:10 hod. 

1. Zahájení a procesní záležitosti  

Schůzi zahájila a řídila paní starostka, Mgr. Dáša Murycová. 

Procesní záležitosti:     

Z celkového počtu 15 členů bylo přítomno 13 členů ZO (viz listina přítomných). 

Přítomni:  
Branny Vojtěch, 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: Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, MUDr. Spurný Pavel 

Zapisovatelem byl určen Ing. Tadeáš Bijok. 

Ověřovateli zápisu byli určeni paní Mgr. Radomíra Jasenková a pan Radek Šebesta. 

Paní starostka upozornila na skutečnost, že pro účely vyhotovení zápisu ze zasedání je 
prováděn zvukový záznam zasedání a rovněž videozáznam. 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. Kateřina Jachymčáková. Paní 
Jachymčáková s kandidaturou souhlasila.  

Usnesení č.: 46/5/2019  
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
volí  
předsedkyní návrhové komise paní Bc. Kateřinu Jachymčákovou. 

Hlasování:  
pro – 13 

Na funkci členů návrhové komise byli navrženi pan Zdeněk Sosna a pan Ing. Petr Vrubel. 

Usnesení č.: 47/5/2019 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
volí  
členy návrhové komise pana Zdeňka Sosnu a pana Ing. Petra Vrubla.   

Hlasování:  
pro – 13 

Připomínky k  zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny. 

Program: 

1. Zahájení a procesní záležitosti 
2. Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce 
3. Hornická činnost – dobývání porubu č. 11 2833 ve 28 sloji v 11. kře DP Karviná – Doly 
4. Poskytnutí neinvestičních finančních dotací na rok 2019 
5. Střednědobý výhled rozpočtu obce Doubrava na léta 2020 – 2022  
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6. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 1/2019, o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Doubrava  

7. Zřízení nového sběrného dvora na pozemku parc.č. 1154/5 v k.ú. Doubrava u Orlové 
8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů – 

GDPR 
9. Organizační a různé 
10. Diskuse a závěr 

Paní starostka navrhla doplnění do programu dvou bodů: 

2.1. Rezignace na funkci člena kontrolního výboru  

2.2. Volba nového člena kontrolního výboru 

------------------------------------------------- 
Na zasedání se dostavila paní Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková. 

Celkový počet přítomných členů zastupitelstva – 14  

-------------------------------------------------- 

Usnesení č.: 48/5/2019 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e   
program 5. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava konaného dne 10. 04. 2019  

1. Zahájení a procesní záležitosti 
2. Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce 

2.1. Rezignace na funkci člena kontrolního výboru 
2.2. Volba nového člena kontrolního výboru 

3. Hornická činnost – dobývání porubu č. 11 2833 ve 28 sloji v 11. kře DP Karviná – Doly 
4. Poskytnutí neinvestičních finančních dotací na rok 2019 
5. Střednědobý výhled rozpočtu obce Doubrava na léta 2020 – 2022  
6. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 1/2019, o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Doubrava  

7. Zřízení nového sběrného dvora na pozemku parc.č. 1154/5 v k.ú. Doubrava u Orlové 
8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů – 

GDPR 
9. Organizační a různé 
10. Diskuse a závěr 

 
Hlasování:  
pro – 14 

2. Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce 

Bc. Kateřina Jachymčáková, předsedkyně finančního výboru, uvedla, že výbor se sešel dne 
11. března 2019. Na schůzce byl projednán výsledek kontroly, která proběhla dne 6. 3. 2019, 
jejímž předmětem bylo vyhodnocení nákladu na zachování a obnovu kulturních památek se 
zaměřením na zámek a zámecké objekty. Z kontroly vyplynulo, že pokud by obec nadále 
vynakládala další finanční prostředky na opravy zámeckých objektů, které jsou předmětem 
nájmu, byla by v přímém rozporu s nájemní smlouvou. Vyhodnocení nákladů mobilního 
rozhlasu v poměru zapojených občanů neproběhlo z časových důvodů.  
Na jednání výboru byla přizvána starostka obce, Mgr. Dáša Murycová, která členy výboru 
seznámila s návrhem na rozdělení neinvestičních finančních dotací na rok 2019. 
Člen výboru, pan Ing. Petr Vrubel, požádal o vysvětlení snížení finanční dotace spolku NAŠE 
DOUBRAVA, z. s. Starostka obce sdělila stanovisko Rady obce, které je pro vyšší finanční 



3 

 

podporu spolků s celoroční činností pro děti. Bc. Jachymčáková dodala, že v zápise slovo 
„vyšší“ omylem vypadlo.   
------------------------------------------------- 
Na zasedání se dostavil pan MUDr. Pavel Spurný. 

Celkový počet přítomných členů zastupitelstva – 15  

-------------------------------------------------- 

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, předsedkyně kontrolního výboru, uvedla, že výbor se sešel dne 
25. března 2019. Na programu bylo seznámení s výsledkem provedených kontrol, doplnění 
plánu činnosti výboru na rok 2019 a stanovení termínů provedení kontrol. Při kontrole 
usnesení rady obce od 85/2018 do 90/2018 nebyly zjištěny žádné nedostatky. Výbor se 
usnesl na doplnění plánu činnosti o kontrolu projektu „Šablony II OP VVV, operační program 
Výzkum, vývoj, vzdělávání 2014-2020“ – MŠ Doubrava dále o kontrolu nájemní smlouvy 
mezi zřizovatelem a MŠ Doubrava a také o kontrolu bytového a nebytového prostoru.  

Usnesení č.: 49/5/2019 
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 – 15 

2.1. Rezignace na funkci člena kontrolního výboru  

Paní starostka uvedla, že dne 03. 04. 2019 obdržela písemnou rezignaci na funkci člena 
kontrolního výboru od paní Ivany Penkalové. 

Paní Penkalová uvedla, že schůzky kontrolního výboru se konají s velkou četností a na 
poslední chvíli a na to se nadá reagovat. Chybí ji nějaká koncepce. 

Mgr. Ing. Ferenčíková uvedla, že koncepce vždy byla, vždy se sešli všichni. Ve výboru je pět 
členů. Všem čtyřem to vyhovovalo, to znamená, že v nekoncepčnosti ten problém nebude.  

Paní starostka dodala, že v zápisech z kontrol kontrolního výboru chybí podpis, případně 
vyjádření zaměstnanců, jejíchž činnosti se kontrola týkala. 

Mgr. Ing. Ferenčíková uvedla, že výbor dosud neprováděl, kontrolu u zaměstnanců. O tom, 
kdo zápisy bude podepisovat, zda to bude pan Bijok, někdo jiný nebo nikdo, byla vedena 
diskuse na prvním jednaní kontrolního výboru. Po dlouhé diskusi se došlo k závěru, že 
podpis nutný nebude. Nevidí však problém v tom, aby pan Bijok, kterému odevzdává 
originály zápisů, zápisy také podepisoval. 

Paní starostka uvedla, že rada obce se bude zabývat jednacím řádem výborů. Pokud bude 
nutné nějaké změny provést, bude jednací řád projednán na červnovém zasedání 
zastupitelstva.  

Usnesení č.: 50/5/2019 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava   
b e r e  n a  v ě d o m í  
rezignaci paní Ivany Penkalové na funkci člena kontrolního výboru ke dni 03. 04. 2019 

Hlasování:  
pro – 15 

2.2. Volba člena KV 

Paní starostka požádala o návrhy na funkci člena kontrolního výboru. 
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Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková navrhla paní Pavlu Surovkovou. Mgr. Radomíra Jasenková 
navrhla paní Jiřinu Rovňaníkovou. 

Paní starostka uvedla, že o navržených kandidátech se bude hlasovat v abecedním pořadí. 

Usnesení č.: 51/5/2019 
Návrh na usnesení (dle abecedního pořadí): 

Zastupitelstvo obce Doubrava 
v o l í   
členem kontrolního výboru p. Jiřinu Rovňaníkovou  

Hlasování:  
pro – 8  
proti – 0 
zdrželi se – 0   

Nehlasovali: Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Mgr. Krsek Pavel, Piperková Gabriela, Sosna 
Zdeněk, MUDr. Spurný Pavel, Šebesta Radek, Ing. Vrubel Petr 

Usnesení bylo přijato. 

O dalším návrhu se nehlasovalo. 

3. Hornická činnost – dobývání porubu č. 11 2833 ve 28. sloji v 11. kře DP Karviná – 

Doly a stanovení priorit finální podoby rekultivace území Kozinec 

Materiál předložila paní starostka. 

Pan Jiří Kielkovský, předseda Hornické a rekultivační komise, uvedl, že členové komise se 
seznámili s aktuálním stavem rekultivace území Kozince a projednali návrh priorit finální 
podoby, který je součástí předloženého materiálu. Přítomen jednání byl zástupce OKD, pan 
Ing. Radim Tabášek.  

Mgr. Pavel Krsek, uvedl, že v případě ostrova, resp. poloostrova, který nebyl dosypán do 
původní plánované podoby, došlo, bez dohody s obcí, k jeho zasypání zeminou. Zemina 
bude bránit jeho dosypání. 

Pan Kielkovský uvedl, že dle informace od Ing. Tabáška, právě Mgr. Krsek, jako starosta 
obce v minulém volebním období, odsouhlasil ukončení tvarování ostrova. 

Mgr. Krsek sdělil, že tato informace není pravdivá. Dodal, že ta zemina se tam dovezla tajně. 
Proto bude hlasovat proti těžbě. Má informace, že těžba, která tam bude probíhat způsobí, 
že ostrov zmizí pod vodou. 

Pan Kielkovský uvedl, že ostrov je vysoký tři metry nad hladinou jezera a pokles bude 70 cm. 
V konečné fázi má být vysoký 1,5 metru. 

Po následné krátké neřízené diskusi přečetla paní starostka podmínky uvedené v návrhu 
priorit rekultivace, které zpracovala komise. Dodala, že Ing. Tabášek poslal v pondělí 
8. dubna stanovisko k tomuto návrhu, kterým potvrzuje, že navržený postup bude dodržen. 

Usnesení č.: 52/5/2019 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava 
1 .  s c h v a l u j e  

vydání souhlasného stanoviska k hornické činnosti – dobývání porubu č. 11 2833 ve 28. 
sloji v 11. kře DP Karviná – Doly dle podané žádosti ze dne 14.2.2019 evidované pod 
č.j. OUDo 213/2019, 

2 .  b e r e  n a  v ě d o m í  
návrh priorit finální podoby rekultivace území Kozinec dle návrhu Hornické a rekultivační 
komise. 
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Hlasování:  
pro – 10  
proti – 2 (Piperková Gabriela, MUDr. Spurný Pavel) 

zdrželi se – 3 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Mgr. Krsek Pavel, Ing. Vrubel Petr) 

Usnesení bylo přijato. 

4. Poskytnutí neinvestičních finančních dotací na rok 2019 

Materiál předložila paní starostka. 

Mgr. Pavel Krsek uvedl, že se od člena finančního výboru, Ing. Petra Vrubla dozvěděl, že 
spolku Naše Doubrava byla dotace krácená z důvodu, že spolek se o děti nestará celoročně. 
Pokračoval dotazem, kolik děti mají zahrádkáři, včelaři, PZKO a myslivci. 

Paní starostka uvedla, že předsedkyně finančního výboru přečetla ze zápisu to, co bylo 
řečeno a je to názor finančního výboru z minulého volebního období, který doporučil více 
podpořit spolky, které celoročně pracují s dětmi. 

Do rozpravy se přihlásila Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková. Před sdělením svého názoru uvedla, 
že trvá na tom, aby její vyjádření bylo uvedeno v zápise. Sdělila přítomným, že si váží všech 
spolků, protože ví, že všichni pracují srdcem. Ve svém volném čase chtějí něco dát svým 
členům a svému okolí. Nikdo z nich nepracuje proto, aby dostal nějakou odměnu. Všichni ví, 
že k 1. lednu 2019 má obec 1233 obyvatel. Z toho bylo 149 dětí do 15 let, což je 12 % 
z celkového počtu. Dospělých je 1094, to je 88 %. Přesto ze zprávy finančního výboru 
zaznívá, že starostka sdělila stanovisko rady obce, která je pro finanční podporu spolků 
s celoroční činností pro děti. Je to zvýhodňování jedné skupiny obyvatel před druhou, je to 
diskriminace většiny obyvatel oproti menšině. Spolek Naše Doubrava, který má sídlo 
v Doubravě, je obdobou kulturního domu, nemá ani klubovnu ani nábytek a všechno dělá „na 
koleně“, je závislý na zdrojích. Nelíbí se ji, že spolek Olšina, který nemá sídlo v Doubravě, 
má z požadované částky procento uspokojení 80 %. Spolek Naše Doubrava, který má sídlo 
v Doubravě má 29,78 % a to chce realizovat repre akci v rámci 790 let výročí vzniku obce. 
Všichni zastupitelé složili slib na svou čest a své svědomí, že funkci zastupitele budou 
vykonávat svědomitě v zájmu obce a občanů, a ne jednotlivých skupin.  

Paní starostka podotkla, že Mgr. Ferenčíková odcitovala větu ze zápisu z finančního výboru, 
ze které vypadlo slovo „více“, které mění smysl celé věty. Požádala paní předsedkyni 
finančního výboru, aby ještě jednou to, co bylo v zápise uvedeno chybně, odcitovala. 

Bc. Jachymčáková uvedla, že „Starostka sdělila stanovisko rady obce, které je pro vyšší 
finanční podporu spolků s celoroční činností pro děti“. 

Pan Branny, jako bývalý předseda finančního výboru v minulém volebním období potvrdil 
slova paní starostky a pokračoval dotazem, proč v celém dlouhodobém procesu přípravy 
materiálu k dotacím, který trvá až dva měsíce, nikdo nemá žádné připomínky, proč se to 
musí řešit teď, na konci těsně před schválením. 

Po krátké neřízené části rozpravy a výměně názorů na celý proces přípravy podkladového 
materiálu a činnost spolků, podal pan Mgr. Krsek protinávrh. 

Před hlasováním oznámili střet zájmů všichni členové zastupitelstva obce, kteří jsou členy 
spolků, a to jednotlivě: 

Mgr. Ing. Ferenčíková, předsedkyně spolku Naše Doubrava, paní Siekierová, členka spolku 
SRPŠ, Mgr. Krsek, člen spolku SDH Doubrava, Bc. Jachymčáková, statutární zástupce 
Pionýr, z.s. – 17. pionýrská skupina Karviná, současně členka spolku SDH Doubrava a také 
spolku SRPŠ a Olšina z.s., pan Sosna, člen spolku SDH Doubrava, pan Šebesta, člen 
spolku SDH Doubrava, paní Piperková, členka spolku Naše Doubrava, Ing. Vrubel, člen 
spolku Naše Doubrava, MUDr. Spurný, člen spolku Naše Doubrava, pan Branny, člen spolku 
SDH Doubrava, Ing. Hanzel, MBA, místopředseda spolku PZKO. 
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Návrh na usnesení (Protinávrh Mgr. Pavla Krska): 
Zastupitelstvo obce Doubrava 
s c h v a l u j e   
1. poskytnutí neinvestičních finančních dotací na rok 2019 spolkům a organizacím dle 

předloženého návrhu s úpravou: 
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Doubrava ze čtyř tisíc Kč na tři tisíce Kč; 
Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Doubravě z.s. z jedenácti tisíc Kč 
na osm tisíc Kč; Myslivecký spolek Orlová a Doubrava z deseti tisíc Kč na osm tisíc Kč 
a zvýšení NAŠE DOUBRAVA, z.s.z deseti tisíc na šestnáct tisíc Kč. 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle platných Zásad o poskytování 
neinvestičních dotací z rozpočtu obce Doubrava, schválených dne 15. 02. 2016 
usnesením číslo 183/10/2016 se spolky a organizacemi:  
Baník OKD Doubrava, z.s.; Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Doubrava; 
Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Doubravě z.s.; Myslivecký spolek 
Orlová a Doubrava; Náboženská obec Církve československé husitské v Karviné, Orlové 
a Doubravě; NAŠE DOUBRAVA, z.s.; OLŠINA z.s.; Pionýr, z.s. – 17. pionýrská skupina 
Karviná; Římskokatolická farnost Doubrava; SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 
Doubrava; Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Doubrava; Základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu Doubrava; ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02. 

Hlasování:  
pro – 3 
proti – 3 (Bc. Jachymčáková Kateřina, Kielkovský Jiří, Penkalová Ivana) 
zdrželi se – 6 (Branny Vojtěch, Ing. Hanzel Marek, MBA, Mgr. Jasenková Radomíra, Mgr. 

Murycová Dáša, Siekierová Ivana, Ing. Vrubel Petr) 

Nehlasovali: Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Piperková Gabriela, MUDr. Spurný Pavel 

Usnesení nebylo přijato. 
 
Paní starostka nechala hlasovat o původním návrhu. 
 
Usnesení č.: 53/5/2019 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava 
s c h v a l u j e   
1. poskytnutí neinvestičních finančních dotací na rok 2019 spolkům a organizacím dle 

předloženého návrhu 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle platných Zásad o poskytování 
neinvestičních dotací z rozpočtu obce Doubrava, schválených dne 15. 02. 2016 
usnesením číslo 183/10/2016 se spolky a organizacemi:  
Baník OKD Doubrava, z.s.; Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Doubrava; 
Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Doubravě z.s.; Myslivecký spolek 
Orlová a Doubrava; Náboženská obec Církve československé husitské v Karviné, Orlové 
a Doubravě; NAŠE DOUBRAVA, z.s.; OLŠINA z.s.; Pionýr, z.s. – 17. pionýrská skupina 
Karviná; Římskokatolická farnost Doubrava; SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 
Doubrava; Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Doubrava; Základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu Doubrava; ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02. 

Hlasování:  
pro – 10 
proti – 1 (Mgr. Krsek Pavel) 
zdrželi se – 2 (MUDr. Spurný Pavel, Ing. Vrubel Petr) 

Nehlasovali: Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Piperková Gabriela,  

Usnesení bylo přijato. 
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5. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Doubrava na roky 2020 – 2022  

Materiál předložila paní starostka. 

Mgr. Pavel Kersek uvedl, že ho zaráží výše daňových příjmů v době, kdy ekonomika začíná 
brzdit. Předpokládá se, že v letech 2021-2022 bude ekonomika stagnovat. Ve výhledu tato 
skutečnost není zohledněna. 

Paní starostka uvedla, že při sestavování rozpočtového výhledu se vždy postupovalo velmi 
obezřetně. Platí to i pro tento výhled. V případě, že příjmy nebudou dostatečně naplněny, je 
tam rezerva. Navíc je to pouze výhled. 

Usnesení č.: 54/5/2019 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava   
1 .  r u š í  

usnesení Zastupitelstva obce Doubrava č. 18/2/18 ze dne 12. 12. 2018 ve znění: 
„Zastupitelstvo obce Doubrava schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. a) 
zákona č.  128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a ustanovením § 3 odst. 3 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, výhled 
rozpočtu obce Doubrava na roky 2020 – 2021.“ 

2 .  s c h v a l u j e  
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění a ustanovením § 3 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, návrh střednědobého výhledu rozpočtu 
obce Doubrava na léta 2020 – 2022 dle předloženého materiálu. 

Hlasování:  
pro – 10  
proti – 0  

zdrželi se – 5 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Mgr. Krsek Pavel, MUDr. Spurný Pavel, 
Piperková Gabriela, Ing. Vrubel Petr) 

Usnesení bylo přijato. 

6. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 1/2019, o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Doubrava 

Materiál předložila paní místostarostka. Uvedla, že po provedené kontrole návrhu znění 
obecně závazné vyhlášky odborem kontroly ministerstva vnitra bude nutné provést drobné 
formální úpravy v textu vyhlášky. Zastupitelé obdrželi materiál, ve kterém jsou provedené 
změny barevně vyznačeny. 

MUDr. Spurný se dotázal, zda je pravdou, že došlo k uzavření nějaké dohody mezi městem 
Orlová a obcí Doubrava, která by se týkala nemožnosti odevzdávat odpad občanům 
Doubravy do sběrných dvorů města Orlová. O této dohodě se dozvěděl ve sběrném dvoře 
v Orlové. 

Paní místostarostka odpověděla, že žádné takové dohodě neví. 

MUDr. Spurný dodal, že chtěl v Orlové odevzdat elektroodpad a nakonec bylo vyhověno. 

Mgr. Krsek uvedl, že žádná dohoda nikdy nebyla. Ze zákona je dáno, že elektroodpad musí 
každý sběrný dvůr převzít i bez prokazování místa bydliště. 

Pan Sosna uvedl, že elektroodpad lze odevzdat také místnímu sboru dobrovolných hasičů. 

Usnesení č.: 55/5/2019 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava 
s c h v a l u j e  
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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. 1/2019, o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Doubrava, dle předloženého materiálu. 

Hlasování:  
pro – 11  
proti – 1 (Piperková Gabriela) 

zdrželi se – 3 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, MUDr. Spurný Pavel, Ing. Vrubel Petr) 

Usnesení bylo přijato. 

7. Zřízení nového sběrného dvora na pozemku parc.č. 1154/5 v k.ú. Doubrava u Orlové  

Materiál předložila paní místostarostka. 

Mgr. Krsek uvedl, že v případě, kdyby stávající nájemní smlouva na sběrné místo nebyla 
právně vypověditelná, bude nutno počítat s dalšími výdaji. Ročně obec platí 72 tis Kč 
a smlouva je platná ještě pět let. 

Paní starostka uvedla, že již v minulém volebním období byla vypověditelnost právně 
posuzována a výsledkem bylo zjištění, že smlouva vypověditelná je. 

Mgr. Ing. Ferenčíková se dotázala, zda vedení obce vstoupilo v jednání s pronajímatelem. 

Paní starostka odpověděla, že nikoliv. Prvním krokem je rozhodnutí o záměru zřízení nového 
sběrného dvora. Poté budou následovat další kroky, včetně řešení smlouvy. 

Usnesení č.: 56/5/2019 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava 
s c h v a l u j e  
záměr zřízení nového sběrného dvora ve Variantě A na pozemku parc.č. 1154/5 v k.ú. 
Doubrava u Orlové postupem dle důvodové zprávy 

Hlasování:  
pro – 8  
proti – 3 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Piperková Gabriela, MUDr. Spurný Pavel) 

zdrželi se – 4 (Mgr. Krsek Pavel, Sosna Zdeněk, Šebesta Radek, Ing. Vrubel Petr) 

Usnesení bylo přijato. 

8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů 
– GDPR 

Materiál předložila paní starostka. 

Usnesení č.: 57/5/2019 
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 Dodatku č. 1 ke „Smlouvě o zajištění činnosti 
pověřence pro ochranu osobních údajů“ dle předloženého materiálu. 

Hlasování:  
pro – 15 

9. Organizační a různé 

Paní starostka podala informaci k problematice „Senior taxi“, k stavu parkoviště u Dominiku 
po provedené opravě, k odstranění neprůchodností potrubí u bytového domu Residomo 
u koupaliště a také o celorepublikové akci „Ukliďme Česko“. Vyjádřila poděkování všem, kteří 
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se akce zúčastnili. Dále paní starostka informovala o žádosti zaslané primátorovi města 
Karviné o provedení úklidu a odstranění černých skládek v lokalitě Sovince. 

Pan Kielkovský uvedl, že kontaktoval starostu města Orlové ve věci provedení úklidu kolem 
příjezdové komunikace do Doubravy v místech, kde probíhají demolice. Starosta města 
přislíbil řešit tuto věc se společností Asental.  

Mgr. Krsek požádal o zveřejnění informace o možnosti využití bezplatné právnické pomoci 
občanům Karvinska ve Zpravodaji a na webové stránce obce. Letáček s informacemi, který 
obdržel od místopředsedy poslanecké sněmovny, pana Tomáše Hanzla, předal paní 
starostce. 

Pan Zdeněk Sosna požádal o provedení opravy dveří na č.p. 130.  

Paní starostka sdělila, že se tímto podnětem bude úřad zabývat v pracovním pořádku. 

10. 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 programu 
projednaným na dnešním zasedání zastupitelstva byla platně přijata.  

 
Zapsal:  Ing. Tadeáš Bijok 
Dne 17. 04. 2019 
 
Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Radomíra Jasenková   ………………………………… 
 
 
   Radek Šebesta    ………………………………….
  

 
 
 
 
Mgr. Dáša Murycová 
starostka obce Doubrava  

 


