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Zápis 

z 6. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne 12. 06. 2019 
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  

Schůzi 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, 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 Ivana Penkalová a pan Zdeněk Sosna. 

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 Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková. Paní 
Mgr. Ing. Ferenčíková s kandidaturou souhlasila.  

Usnesení č.: 58/6/2019  
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
volí  
předsedkyní návrhové komise paní Mgr. Ing. Jiřinu Ferenčíkovou. 

Hlasování:  
pro – 13 

zdržel se – 1 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina) 

O funkci členů návrhové komise projevili zájem pan Ing. Petr Vrubel a pan Ing. Marek 
Hanzel. 

Usnesení č.: 59/6/2019 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
volí  
členy návrhové komise pana Ing. Petra Vrubla a pana Ing. Marka Hanzla.   

Hlasování:  
pro – 14 

Připomínky k  zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny. 

Program: 

1. Zahájení a procesní záležitosti 
2. Memorandum o spolupráci na realizaci koncepce rozvoje pohornické krajiny Karvinska 

do roku 2030 a na rozvoji území 
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3. Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce  
4. Závěrečný účet obce Doubrava za rok 2018   
5. Schválení účetní závěrky obce Doubrava sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2018 
6. Nabídka prodeje nemovitostí od společnosti Residomo 
7. Bezúplatný převod pozemků – areál fotbalového hřiště   
8. Kotlíkové zápůjčky v rámci 3. výzvy kotlíkových dotací 
9. Převod podílů pozemků pod komunikacemi   
10. Nákup pozemků od společnosti Asental Land s.r.o. 
11. Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná – SMOOK za rok 2018 
12. Stanovení určeného zastupitele – projednání „Zprávy o uplatňování územního plánu 

Doubravy“ 
13. Organizační a různé 
14. Diskuse a závěr 

Paní starostka navrhla doplnění programu o bod č. 13.1. 
13.1. Rozpočtové úpravy – rozpočtové opatření č. 5 

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

Na zasedání se dostavil MUDr. Pavel Spurný 

Celkový počet přítomných členů zastupitelstva obce – 15 

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

Usnesení č.: 60/6/2019 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e   
program 6. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava konaného dne 12. 06. 2019  

1. Zahájení a procesní záležitosti 
2. Memorandum o spolupráci na realizaci koncepce rozvoje pohornické krajiny Karvinska 

do roku 2030 a na rozvoji území 
3. Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce 
4. Závěrečný účet obce Doubrava za rok 2018 
5. Schválení účetní závěrky obce Doubrava sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2018 
6. Nabídka prodeje nemovitostí od společnosti Residomo 
7. Bezúplatný převod pozemků – areál fotbalového hřiště   
8. Kotlíkové zápůjčky v rámci 3. výzvy kotlíkových dotací 
9. Převod podílů pozemků pod komunikacemi   
10. Nákup pozemků od společnosti Asental Land s.r.o. 
11. Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná – SMOOK za rok 2018 
12. Stanovení určeného zastupitele – projednání „Zprávy o uplatňování územního plánu 

Doubravy“ 
13. Organizační a různé 

13.1. Rozpočtové úpravy – rozpočtové opatření č. 5 
14. Diskuse a závěr 

Hlasování:  
pro – 15 

2. Memorandum o spolupráci na realizaci koncepce rozvoje pohornické krajiny 
Karvinska do roku 2030 a na rozvoji území 

Materiál uvedla paní starostka. Poté předala slovo přítomným zástupkyním MSID 

(Moravskoslezské Investice a Development, a.s.) paní Ing. Ludmile Sedlářové a paní Ing. 

Ivaně Erbanové, které představily koncepci rozvoje pohornické krajiny Karvinska. 

Po prezentaci požádala o slovo Mgr. Ing. Ferenčíková a vyjádřila názor, že spolek Naše 
Doubrava by měl být zařazen k partnerům projektu a podala protinávrh ve znění: 
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Návrh na usnesení (protinávrh Mgr. Ing. Ferenčíkové): 

Zastupitelstvo obce Doubrava 
s c h v a l u j e  
připojení obce Doubrava a Naše Doubrava, z.s. k „Memorandu o spolupráci na realizaci 
koncepce rozvoje pohornické krajiny Karvinska do roku 2030 a na rozvoji území“ dle 
přiloženého materiálu. 

Ing. Hanzel vyjádřil pochybnost, zda obec Doubrava může rozhodovat o tom, zda se spolek 
Naše Doubrava může k memorandu připojit. 

Mgr. Ing. Ferenčíková uvedla, že připojení spolku navrhuje jako zastupitelka a současně jako 
předsedkyně spolku Naše Doubrava. 

Jiný protinávrh nebyl podán. 

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

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

zdrželi se – 1 (Mgr. Krsek Pavel) 

Usnesení nebylo přijato. 

Paní starostka nechala hlasovat o původním návrhu. 

Usnesení č.: 61/6/2019 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava 
s c h v a l u j e  
připojení obce Doubrava k „Memorandu o spolupráci na realizaci koncepce rozvoje 
pohornické krajiny Karvinska do roku 2030 a na rozvoji území“ dle přiloženého materiálu. 

pro – 14  
proti – 0  
zdrželi se – 1 (Ing. Vrubel Petr) 

3. Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce 

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, předsedkyně kontrolního výboru, přečetla celý text zápisu č. 3 
z jednání kontrolního výboru dne 13. 5. 2019. 

--------------- 
Paní starostka vyhlásila krátkou přestávku. 
--------------- 

Bc. Kateřina Jachymčáková, předsedkyně finančního výboru, přečetla celý text zápisu 
z jednání finančního výboru dne 5. 6. 2019. 
 
Poté proběhla výměna názorů na práci výborů, přijímání usnesení výbory zastupitelstva 
a způsob komunikace mezi výbory, kterou ukončila paní starostka s tím, že jednacím řádem 
výborů se zastupitelstvo obce bude dále zabývat. 

Usnesení č.: 62/6/2019 
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 
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4. Závěrečný účet obce Doubrava za rok 2018 

Materiál předložila paní starostka. 

Usnesení č.: 63/6/2019 
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 2018.  

2 .  b e r e  n a  v ě d o m í  
zprávu auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Doubrava za rok 2018 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 2018 bez výhrad. 

Hlasování:  
pro – 11  
proti – 0  
zdrželi se – 4 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Piperková Gabriela, MUDr. Spurný Pavel, 

Ing. Vrubel Petr) 

5. Účetní závěrka obce Doubrava sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2018 

Materiál předložila paní starostka. 

Usnesení č.: 64/6/2019 
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. 2018 dle 
předložených materiálů – rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha.  

Hlasování:  
pro – 11  
proti – 0  
zdrželi se – 4 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Piperková Gabriela, MUDr. Spurný Pavel, 

Ing. Vrubel Petr) 

6. Nabídka prodeje nemovitostí od společnosti Residomo  

Materiál předložila paní starostka. 

K dotazu Mgr. Ing. Ferenčíkové, který se týkal umístění nemovitostí, paní starostka uvedla, 
že se jedná o domy u satelitu. 

Usnesení č.: 65/6/2019 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
n e s c h v a l u j e  
přijetí nabídky společnosti Residomo s.r.o., IČ 05253268, se sídlem Gregorova 2582/3, 
Ostrava na odkoupení rodinných domů čp. 634 a čp. 781, oba v k. ú. Doubrava u Orlové, 
včetně všech přiléhajících pozemků, dle předloženého materiálu. 

Hlasování:  
pro – 15  
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7. Bezúplatný převod pozemků – areál fotbalového hřiště 

Materiál předložila paní starostka. 

Mgr. Ing. Ferenčíková vyjádřila názor, že usnesení by nemělo zahrnovat uzavření darovací 
smlouvy. Návrh smlouvy je vágní a chybí v něm údaj o ceně obvyklé nemovitosti. 
V budoucnu by patrně došlo k situaci, že toto usnesení by muselo být revokováno. Návrh 
smlouvy v předloženém znění může být zaslán Tělocvičné jednotě Sokol Doubrava 
k připomínkování. 

Návrh na usnesení (původní): 

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. 172/1, druh pozemku ostatní plocha, způsob 
využití sportoviště a rekreační plocha, parc. č. 172/2, druh pozemku zastavěná plocha 
a nádvoří, parc. č. 172/3, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 172/4, druh 
pozemku zastavěná plocha a nádvoří, všechny zapsané na LV č. 1119, vedeny v k.ú. 
Doubrava u Orlové, a ve vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokol Doubrava, IČ 00495581, se 
sídlem Doubrava 462, 735 33 Doubrava, dle předloženého materiálu, 

2. uzavření darovací smlouvy mezi obcí Doubrava a Tělocvičnou jednotou Sokol Doubrava, 
IČ 00495581, se sídlem Doubrava 462, 735 33 Doubrava, předmět daru - pozemky 
parc. č. 172/1, 172/2, 172/3 a 172/4, všechny v k. ú. Doubrava u Orlové.  

S názorem Mgr. Ing. Ferenčíkové se ztotožnila paní starostka a jako předkládající navrhla 
úpravu usnesení spočívající ve vypuštění původního textu bodu č. 2 a jeho nahrazení 
textem: „že tyto nemovitosti budou trvale zachovány pro využití v oblasti sportu“ 

Usnesení č.: 66/6/2019 

Návrh na usnesení (po úpravě): 

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. 172/1, druh pozemku ostatní plocha, způsob 
využití sportoviště a rekreační plocha, parc. č. 172/2, druh pozemku zastavěná plocha 
a nádvoří, parc. č. 172/3, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 172/4, druh 
pozemku zastavěná plocha a nádvoří, všechny zapsané na LV č. 1119, vedeny v k.ú. 
Doubrava u Orlové, a ve vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokol Doubrava, IČ 00495581, se 
sídlem Doubrava 462, 735 33 Doubrava, dle předloženého materiálu, 

2. že tyto nemovitosti budou trvale zachovány pro využití v oblasti sportu. 

Hlasování:  
pro – 15  

8. Kotlíkové zápůjčky v rámci 3. výzvy kotlíkových dotací 

Materiál uvedla paní starostka. 

Problematiku půjček občanům vysvětlil přizvaný pracovník úřadu pan Pavel Slávik. 

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková se dotázala, jak budou ošetřeny případy, kdy občan bezúročnou 
půjčku nebude schopen splácet. Vyjádřila názor, že by situaci vyřešil spoludlužník. 

Pan Kielkovský uvedl, že vhodnější by bylo, aby si občan vzal půjčku u banky. 

Mgr. Krsek vyjádřil názor, že půjčky občanům by měl poskytovat krajský úřad. 

Ing. Hanzel uvedl, že nevidí důvod, proč by měla obec, s vědomím možných rizik, jít až tak 
„občanovi naproti“. Poskytnutí daru ve výši 5 tis. Kč považuje za dostatečné. 

Paní Siekierová podala protinávrh „Zastupitelstvo obce neschvaluje“. 
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Paní starostka ukončila rozpravu a uvedla, že na návrh některých zastupitelů se 
o jednotlivých bodech bude hlasovat zvlášť a body č. 2 a č. 3. budou spojeny do bodu č. 2 
s členěním na body a) a b). K bodu č. 2 podala paní Siekierová protinávrh. Jiné připomínky 
nebyly vzneseny. 

Usnesení č.: 67/6/2019 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
1. r u š í  

usnesení č. 45/4/2019, ve znění „Zastupitelstvo obce Doubrava schvaluje uzavření 
Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 
3. výzva“, dle předloženého materiálu“.   

Hlasování:  
pro – 15  

Usnesení č.: 68/6/2019 
Návrh na usnesení (protinávrh paní Ivany Siekierové): 

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

a) podání žádosti o finanční prostředky ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 
výzvy: „Bezúročné půjčky na výměnu kotlů“ a naplnit cíl 1 a zároveň cíl 2 výzvy, dle 
předloženého materiálu,  

b) Zásady pro poskytnutí zápůjčky na pořízení ekologického kotle v rámci 3. výzvy 
kotlíkových dotací v obci Doubrava, dle přiloženého materiálu.  

Hlasování:  
pro – 15  

9. Převod podílů pozemků pod komunikacemi 

Materiál předložila paní starostka. 

Usnesení č.: 69/6/2019 
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. 867/5, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní 
komunikace, výměra 165 m², ve vlastnictví .............................., oba bytem 
.............................................,...... 

- podíl 1/29 pozemku parc. č. 867/1, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití 
ostatní komunikace, ve vlastnictví .................................., bytem 
...................................................,   

- podíl 27/87 pozemku parc. č. 867/1, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití 
ostatní komunikace, ve vlastnictví ......................................, bytem 
..........................................,  

- podíl 1/484 pozemku parc. č. 383, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití 
ostatní komunikace, ve vlastnictví ..............................., bytem 
.................................................,  

- podíl 1/484 pozemku parc. č. 383, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití 
ostatní komunikace, ve vlastnictví .................................., bytem 
.........................................., 

- podíl 5/968 pozemku parc. č. 383, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití 
ostatní komunikace, ve vlastnictví .................................., bytem 
.............................................,  
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- podíl 20/968 pozemku parc. č. 383, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití 
ostatní komunikace, ve vlastnictví ........................................, bytem 
.............................................., 

- podíl 1/726 pozemku parc. č. 383, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití 
ostatní komunikace, ve vlastnictví ................................, bytem 
........................................., 

- podíl 10/968 pozemku parc. č. 383, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití 
ostatní komunikace, ve vlastnictví ................................., bytem 
..............................................,  

- podíl 1/484 pozemku parc. č. 363, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití 
ostatní komunikace, ve vlastnictví ...................................., bytem 
..................................................., 

- podíl 4/242 pozemku parc. č. 383, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití 
ostatní komunikace, ve vlastnictví ...................................., bytem 
...............................................,  

- podíl 2/726 pozemku parc. č. 383, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití 
ostatní komunikace, ve vlastnictví .................................., bytem 
....................................................., 

- podíl 1/242 pozemku parc. č. 383, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití 
ostatní komunikace, ve vlastnictví ............................................, oba bytem  
..........................................., 

- podíl 5/242 pozemku parc. č. 383, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití 
ostatní komunikace, ve vlastnictví ................................, bytem 
..............................................,  

- podíl 1/484 pozemku parc. č. 363, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití 
ostatní komunikace, ve vlastnictví ........................................., bytem 
..................................................., 

- podíl 5/484 pozemku parc. č. 383, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití 
ostatní komunikace, ve vlastnictví .............................., bytem..................................., 
všechny vedeny v k.ú. Doubrava u Orlové, dle předloženého materiálu, 

2. uzavření darovací smlouvy mezi obcí Doubrava a osobami uvedenými v bodě 1, dle 
předloženého materiálu, předmětem daru je pozemek parc. č. 867/5 a podíly pozemků 
parc. č. 867/1, 383 a 363, všechny v k. ú. Doubrava u Orlové.  

Hlasování:  
pro – 12 
proti – 0  
zdrželi se – 3 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, MUDr. Spurný Pavel, Ing. Vrubel Petr) 

10. Nákup pozemků od společnosti Asental Land s.r.o. 

Materiál uvedla paní starostka. 

Usnesení č.: 70/6/2019 
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, 

koupi pozemků parc. č. 4848, 4851 (pouze odměřenou část), 4846, 4858, 4868 a 4869, 
všechny vedeny jako ostatní plocha, všechny v kat. území Doubrava u Orlové, za cenu 
100,- Kč/m2, pozemků parc. č. 1175, 201/2, oba vedeny jako ostatní plocha a 199/2, 
veden jako zahrada, všechny v kat. území Doubrava u Orlové, za cenu 200,- Kč/m2, 
pozemku parc. č. 3569/1, jeho odměřenou část o výměře cca 20m2, veden jako orná 
půda, v kat. území Doubrava u Orlové, za cenu 250,- Kč/m2, všechny ve vlastnictví spol. 
Asental Land s.r.o., IČ 27769143, se sídlem Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava – 
Moravská Ostrava, dle předloženého materiálu. 
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2. uzavření kupní smlouvy mezi obcí Doubrava a spol. Asental Land s.r.o., IČ 27769143, se 
sídlem Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, předmětem koupě jsou 
pozemky uvedené v bodě č. 1 usnesení.   

Hlasování:  
pro – 8  
proti – 0 
zdrželi se – 7 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Mgr. Krsek Pavel, Piperková Gabriela, Sosna 

Zdeněk, MUDr. Spurný Pavel, Šebesta Radek, Ing. Vrubel Petr) 

11. Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná – SMOOK za rok 2018 

Materiál předložila paní starostka. 

Usnesení č.: 71/6/2019 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
b e r e  n a  v ě d o m í     
v souladu s ustanovením § 39 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za 
rok 2018.  

Hlasování:  
pro – 15  

12. Stanovení určeného zastupitele – projednání „Zprávy o uplatňování územního 
plánu Doubravy“ 

Materiál předložila paní starostka. 

Usnesení č.: 72/6/2019 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava 
s t a n o v í  
podle ustanovení § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění pana Vojtěcha Branného určeným členem zastupitelstva 
pro projednání „Zprávy o uplatňování územního plánu Doubravy“. 

Hlasování:  
pro – 10  
proti – 0 
zdrželi se – 5 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Mgr. Krsek Pavel, Piperková Gabriela, MUDr. 

Spurný Pavel, Ing. Vrubel Petr) 

13. Organizační a různé 

13.1. Rozpočtové úpravy – rozpočtové opatření č. 5 

Materiál uvedla paní starostka. 

Usnesení č.: 73/6/2019 
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. 2019 – rozpočtové opatření č. 5 dle předloženého materiálu. 

Hlasování:  
pro – 15  
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Různé: 

Paní starostka informovala přítomné o jednáních, která již od konce minulého roku probíhají 
na radnici s cílem zachování kulturního dědictví v obci. Jednání jsou vedena s odborníky, se 
zástupci vedení kraje a s krajskými úředníky. Je připravován integrovaný plán využití 
rozvojového potenciálu obce, který bude zaměřen na Kozinec, areál zámku, Kotliny včetně 
dřevěnky, střed obce a taktéž Husův sbor. S rozpracovaným materiálem budou patrně již na 
podzim seznámení všichni členové zastupitelstva. 

Ing. Vrubel požádal o umístění popelnice nebo kontejneru na plasty ke hřbitovu. 

Pan Kielkovský poukázal na neodpovědné odkládání odpadu do kontejnerů pod hasičskou 
zbrojnicí. 

MUDr. Spurný požádal, aby pracovníci svozové firmy byli upozorněni na vrácení vysypaných 
nádob na původní místa. 

Paní starostka uvedla, že se těmito podněty bude úřad zabývat.  

 

14. Diskuse a závěr   

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 18. 06. 2019. 
 
Ověřovatelé zápisu:    Ivana Penkalová   ………………………………… 
 
    

Zdeněk Sosna   ………………………………….
  

 
 
 
 
 
Mgr. Dáša Murycová 
starostka obce Doubrava  


