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Zápis 

ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne 11. 09. 2019 
v 16:30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava 

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

1. Zahájení a procesní záležitosti  

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

Procesní záležitosti:     

Z celkového počtu 15 členů bylo přítomno 12 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, 
Piperková Gabriela, Siekierová Ivana, Sosna Zdeněk, Šebesta Radek  

Nepřítomni: Penkalová Ivana, MUDr. Spurný Pavel, Ing. Vrubel Petr 

Zapisovatelem byl určen Ing. Tadeáš Bijok. 

Ověřovateli zápisu byli určeni paní Bc. Kateřina Jachymčáková a pan Vojtěch Branny. 

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 a pan 
Ing. Marek Hanzel. Oba navrženi kandidáti s kandidaturou souhlasili. 

Výsledek hlasování v abecedním pořadí:  

Návrh na usnesení: 

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

Hlasování:  
pro – 6 
proti – 0 
zdrželi se – 6 (Branny Vojtěch, Ing. Hanzel Marek, Mgr. Jasenková Radomíra, Kielkovský 

Jiří, Mgr. Murycová Dáša, Siekierová Ivana) 

Usnesení nebylo přijato. 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
volí  
předsedou návrhové komise pana Ing. Marka Hanzla. 

Hlasování:  
pro – 6 
proti – 0 
zdrželi se – 6 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Bc. Jachymčáková Kateřina, Mgr. Krsek Pavel, 

Piperková Gabriela, Sosna Zdeněk, Šebesta Radek) 

Usnesení nebylo přijato. 

Paní starostka požádala o další návrhy. 

Na funkci předsedy návrhové komise byla opakovaně navržena paní Mgr. Ing. Jiřina 
Ferenčíková a pan Zdeněk Sosna. Oba navrženi kandidáti s kandidaturou souhlasili. 
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Paní starostka nechala hlasovat o navržených kandidátech v abecedním pořadí. 

Usnesení č.: 74/7/2019  
Návrh na usnesení: 

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

pro – 9 

Nehlasovali: Mgr. Jasenková Radomíra, Kielkovský Jiří, Siekierová Ivana 

Usnesení bylo přijato. 

Předsedkyní návrhové komise byla platně zvolena paní Mgr. Ing. Ferenčíková. 

Na funkci členů návrhové komise byli navrženi pan Zdeněk Sosna a paní Gabriela 
Piperková. 

Usnesení č.: 75/7/2019 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
volí  
členy návrhové komise pana Zdeňka Sosnu a paní Gabrielu Piperkovou.   

Hlasování:  
pro – 11 
proti – 0 
zdržel se – 1 (Piperková Gabriela) 

Připomínky k zápisu z minulého zasedání: 

Paní starostka uvedla, že v zápisu z minulého zasedání došlo k chybnému uvedení výsledku 
hlasování pana Ing. Petra Vrubla u usnesení č. 61/6/2019 a č. 62/6/2019. Správně mělo být 
uvedeno:  
Usnesení č. 61/6/2019, Hlasování: pro – 15 a Usnesení č.: 62/6/2019 Hlasování: pro – 14, 
proti – 0, zdrželi se – 1 (Ing. Vrubel Petr) 

Paní starostka navrhla přijetí usnesení ve znění: 

Usnesení č.: 76/7/2019 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava 
b e r e  n a  v ě d o m í  
informaci o chybě v zápisu z 6. zasedání zastupitelstva obce spočívající v chybně uvedeném 
hlasování pana Ing. Petra Vrubla u usnesení č. 61/6/2019 a č. 62/6/2019. Platnost přijatých 
usnesení nebyla dotčena. 

Hlasování:  
pro – 12 

Další připomínku k zápisu z minulého zasedání vznesla paní Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková. 
Sdělila, že k bodu č. 6 programu 6. zasedání zastupitelstva, který se týkal nabídky prodeje 
nemovitostí od společnosti Residomo, se uvádí, že „K dotazu Mgr. Ing. Ferenčíkové, který se 
týkal umístění nemovitostí, paní starostka uvedla, že se jedná o domy u satelitu.“.  
Tato věta však není pravdivá, jelikož paní starostka při uvedení materiálu k bodu č. 6 uvedla, 
že se jedná o domy u Finských domků.  

Paní starostka sdělila, že tato záležitost bude ověřena. 

Mgr. Ing. Ferenčíková dodala, že trvá na tom, aby byl zápis opraven. 
 
Paní starostka seznámila přítomné s návrhem programu zasedání:  
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1. Zahájení a procesní záležitosti 
2. Negativní jevy a trestná činnost na území obce 
3. Kontrola plnění „Dohody na období 2007 – vydobytí zásob“ s OKD, a.s 
4. Zpráva o uplatňování územního plánu Doubrava 
5. Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce  
6. Jednací řád výborů Zastupitelstva obce Doubrava 
7. Termínovaný vklad u Komerční banky, a.s. 
8. Záměr prodeje části pozemků parc. č. 156 a 157, oba v k. ú. Doubrava u Orlové 
9. Převod podílů pozemků pod komunikacemi – 2. část  
10. Záměr prodeje pozemků parc. č. 374, 375 a 376, vše v k. ú. Doubrava u Orlové   
11. Kulturní a společenské akce na rok 2020  
12. Organizační a různé 
13. Diskuse a závěr 

Paní starostka sdělila, že zastupitelé mají na stole další dva materiály a navrhla doplnění 
programu o body: 

12.1. Nucený přechod akcií společnosti SmVaK Ostrava a.s. – informace 
12.2. Přijetí dotace z programu „Podpora rozvoje regionů 2019+“ – multifunkční hřiště u ZŠ 

Doubrava 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na zasedání se dostavila paní Ivana Penkalová 

Celkový počet přítomných členů zastupitelstva obce – 13 

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

Usnesení č.: 77/7/2019 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e   
program 7. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava konaného dne 11. 09. 2019  

1. Zahájení a procesní záležitosti 
2. Negativní jevy a trestná činnost na území obce 
3. Kontrola plnění „Dohody na období 2007 – vydobytí zásob“ s OKD, a.s 
4. Zpráva o uplatňování územního plánu Doubrava 
5. Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce  
6. Jednací řád výborů Zastupitelstva obce Doubrava 
7. Termínovaný vklad u Komerční banky, a.s. 
8. Záměr prodeje části pozemků parc. č. 156 a 157, oba v k. ú. Doubrava u Orlové 
9. Převod podílů pozemků pod komunikacemi – 2. část  
10. Záměr prodeje pozemků parc. č. 374, 375 a 376, vše v k. ú. Doubrava u Orlové   
11. Kulturní a společenské akce na rok 2020  
12. Organizační a různé 

12.1. Nucený přechod akcií společnosti SmVaK Ostrava a.s. – informace 
12.2. Přijetí dotace z programu „Podpora rozvoje regionů 2019+“ – multifunkční hřiště 

u ZŠ Doubrava 
13. Diskuse a závěr 

Hlasování:  
pro – 13 

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. Milan Páleník, zástupce velitele MěP Orlová.  

Mgr. Páleník uvedl, že v obci byly v minulém období spáchány pouze drobné přestupky 
a jejich počet je trvale velmi nízký. Činnost hlídek je při současném počtu osmi směn za 
měsíc a jejich dvouhodinové časové dotaci zaměřena zejména na prevenci. Na dotaz pana 
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Kielkovského, který se týkal možnosti pořízení fotografie v případě, že je svědkem páchání 
přestupku, pan Páleník uvedl, že je to možné. V každém případě je třeba volat buď městskou 
policii, a to v době, kdy je v obci přítomná hlídka nebo kdykoliv Policii ČR.  

Pan Radek Šebesta upozornil na problém s parkováním u č.p. 135 u koupaliště v době, kdy 
je v provozu koupaliště. Návštěvníci koupaliště parkují jak na vyhrazeném parkovišti pro 
obyvatele domu č.p. 135, tak mimo toto vyhrazené parkoviště. Zavolaná policie často vůbec 
nepřijede, případně tvrdí, že tato záležitost není v jejich kompetenci. 

Oba přítomni zástupci policie se proti tvrzení pana Šebesty ohradili s tím, že policie si 
nedovolí nepřijet. Přijede vždy, ne vždy však okamžitě. Navíc každý hovor je monitorován. 
Záležitost zmiňované nekompetentnosti policistů a strážníků ve věci parkování u koupaliště 
bude prošetřena.     

Mgr. Gabzdyl uvedl, že na území obce Doubrava i celého okresu dochází k trvalému poklesu 
trestné činnosti a počtu přestupků. Tento trend je celorepublikový. Celkem bylo spácháno 
jedenáct skutků. Jednalo se zejména o krádeže. Od června v Orlové funguje tzv. 
prvosledová hlídka. 

Pan Zdeněk Sosna se dotázal, zda by bylo možné snížit rychlost na komunikaci mezi 
finskými domky. 

Mgr. Gabzdyl odpověděl, že s touto záležitostí je nutné se obrátit na odbor dopravy. 

Mgr. Pavel Krsek dodal, že se problematikou snížení rychlosti obecní úřad již zabýval. 
Problémem je šířka komunikace, která nedovoluje umístit příslušné dopravní značení. 

Usnesení č.: 78/7/2019 
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 – 13 

3. Vyhodnocení plnění „Dohody na období 2007 – vydobytí zásob“ za 2. pol. 2018 až 
1. pol. 2019 

Materiál předložila paní starostka. 

Uvedla, že materiál předložený společnosti OKD, a.s. projednala hornická a rekultivační 
komise a rada obce. Z jednání komise a rady vzešly další požadavky, které byly předány 
zástupcům těžební organizace OKD, a.s. k vyjádření. Odpovědi na tyto požadavky mají 
členové zastupitelstva k dispozici. Poté předala paní starostka slovo přítomnému zástupci 
společnosti OKD, a.s., panu Ing. Radimovi Tabáškovi. 

Ing. Tabášek zpracované odpovědi stručně okomentoval. 

Mgr. Pavel Krsek se dotázal na harmonogram likvidace hlubinného důlního díla Doubrava III 
v návaznosti na těžbu ve 14., 15. a 18. kře DP Doubrava. 

Paní starostka uvedla, že návaznost na těžbu byla doplněna ze strany obce. 

Mgr. Krsek pokračoval dotazem týkajícím se jámy DO III. Uvedl, že ohradník přestane plnit 
svou funkci. Dotázal se, zda se uvažuje s těžbou v tomto ohradníku. 

Ing. Tabášek odpověděl, že nikoliv. 

Usnesení č.: 79/7/2019 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e  
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vyhodnocení plnění „Dohody na období 2007 – vydobytí zásob“ za období 2. pol. 2018 až 
1. pol. 2019, předložené těžební organizací OKD, a.s. doplněné o reakci těžební organizace 
na požadavky obce projednané na schůzi rady obce dne 28. 08. 2019 dle přiloženého 
materiálu. 

Hlasování:  
pro – 10 
proti – 0 
zdržel se – 3 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Mgr. Krsek Pavel, Piperková Gabriela) 

4. Zpráva o uplatňování územního plánu Doubrava 

Materiál uvedli přítomni zástupci MěÚ Orlová, Bc. Aleš Grúber a pan Tadeáš Janiczek. 

Mgr. Ing. Ferenčíková se v návaznosti na připravovanou změnu územního plánu dotázala, 
kdy bude schvalován územní plán jako celek. 

Pan Janiczek uvedl, že bude schvalována změna územního plánu. V současné době jsou 
zpracovány podklady a nyní bude probíhat projednání s dotčenými orgány a sousedními 
obcemi. 

Paní starostka dodala, že dle původního harmonogramu by mělo ještě letos proběhnout 
veřejné projednání a schválení změny pak v únoru příštího roku. 

Bc. Grúber upozornil na skutečnost, že termíny jsou předběžné. V případě, že v průběhu 
projednání podkladů dojde k nutnosti tyto podklady přepracovat, dojde rovněž k posunu 
termínů.  

Usnesení č.: 80/7/2019 
Návrh na usnesení:  

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

podle ustanovení § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění „Zprávu o uplatňování územního plánu Doubravy „za 
období leden 2015 - duben 2019“. 

2 .  b e r e  n a  v ě d o m í  
„Vyhodnocení veřejnoprávního projednávání návrhu zprávy“. 

Hlasování:  
pro – 13 

5. Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce 

Bc. Kateřina Jachymčáková, předsedkyně finančního výboru, uvedla, že výbor se sešel dne 
10. 6. 2019. Na schůzce byly projednány drobné změny plánu činnosti a plánu kontrol. 
Navrhla, aby zastupitelstvo obce tyto změny vzalo na vědomí. 

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, předsedkyně kontrolního výboru, přečetla text zápisu č. 4 
z jednání kontrolního výboru dne 21. 8. 2019. 

Usnesení č.: 81/7/2019 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
b e r e  n a  v ě d o m í   
1 .  Informaci o činnosti výborů zastupitelstva obce, 
2 .  Změnu plánu práce a plánu kontrol finančního výboru dle zápisu z jednání výboru ze dne 

10. 06. 2019. 

Hlasování:  
pro – 13 
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6. Jednací řád výborů Zastupitelstva obce Doubrava 

Materiál uvedla paní starostka. 

Mgr. Ing. Ferenčíková upozornila na chybu v bodě 7 článku 2 jednacího řádu. Jedná se 
o písm. d) „prezenční listinu“. 

Ing. Hanzel navrhl nové znění písm. d) bodu 7 ve tvaru „prezenční listina“. 

Dále se Mgr. Ing. Ferenčíková vyjádřila k bodu 9 článku 2. Zastává názor, že v tomto bodě 
zmiňována „zpráva předkládána zastupitelstvu minimálně 2x do roka“ bude dalším 
zpracovávaným materiálem. Doposud výbory předkládaly pouze zápisy z jednání, to na 
každém zasedání zastupitelstva.  

Následovala výměna názorů na četnost předkládání zpráv, resp. zápisů, jejich obsah, 
způsob předkládání a informování o provedených kontrolách, které se účastnili Mgr. Ing. 
Ferenčíková, Ing. Hanzel, Mgr. Krsek a pan Kielkovský. Poté paní starostka navrhla 
vypuštění v první větě bodu 9 článku 2 textu „a to písemně“. 

Mgr. Ing. Ferenčíková pokračovala připomínkou, která se týkala chybně uvedeného odkazu 
na bod 7 článku 3 v příloze č. 2 jednacího řádu.  

Ing. Hanzel uvedl, že správně měl být uveden odkaz na bod č. 5. 

Mgr. Ing. Ferenčíková se dotázala, zda v průběhu provádění kontroly bude přítomen 
příslušný zaměstnanec. V jednacím řádu se uvádí, že zaměstnanec se kontroly obvykle 
účastní, kdežto v protokolu o kontrole v příloze č. 2 je uvedena „nezbytná přítomnost 
zaměstnance“. 

Paní starostka uvedla, že vzhledem k značné vytíženosti zaměstnanců není žádoucí, aby 
zaměstnanec byl vždy přítomen po celou dobu kontroly. Jeho přítomnost je nezbytná při 
zahájení a při ukončení kontroly. V tomto smyslu bude příloha č. 2 upravena. 

Usnesení č.: 82/7/2019 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e   
„Jednací řád výborů Zastupitelstva obce Doubrava“ dle předloženého materiálu s úpravou. 

Hlasování:  
pro – 13 

7. Termínovaný vklad u Komerční banky, a.s. 

Materiál uvedla paní starostka. 

Mgr. Krsek se dotázal, jaká je sankce za předčasný výběr finančních prostředků. 

Paní starostka odpověděla, že je to sankce z úroků, a proto se finanční prostředky rozdělily 
na dvě části se splatností 6 a 12 měsíců. 

Pan Kielkovský se dotázal, zda se termínované vklady využívaly v minulých volebních 
obdobích. 

Paní starostka odpověděla, že nikoliv. 

Mgr. Ing. Ferenčíková se dotázala, zda uvedené prostředky bude banka investovat do 
nějakých fondů a zda stanovené úročení je uvedené po odečtení srážkové daně. 

Paní starostka odpověděla, že se nejedná o investici do fondů a srážková daň není 
odečtena. 

Usnesení č.: 83/7/2019 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava 
s c h v a l u j e   
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převod volných finančních prostředků ve výši 5 mil. Kč na termínovaný vklad se splatností 
6 měsíců a 5 mil. Kč na termínovaný vklad se splatností 12 měsíců u Komerční banky, a.s. 
za podmínek uvedených v přiložené důvodové zprávě. 

Hlasování:  
pro – 8 
proti – 0 
zdržel se – 5 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Mgr. Krsek Pavel, Piperková Gabriela, Sosna 

Zdeněk, Šebesta Radek) 

8. Záměr prodeje části pozemků parc. č. 156 a 157, oba v k. ú. Doubrava u Orlové 

Materiál uvedla paní starostka. 

Usnesení č.: 84/7/2019 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava 
s c h v a l u j e  
zveřejnění záměru prodeje částí pozemků parc. č. 156 a 157, nacházející se v k. ú. 
Doubrava u Orlové, o celkové výměře 115 m2, které jsou zapsány na listu vlastnictví 
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, ve 
vlastnictví obce Doubrava, dle předloženého materiálu. 

Hlasování:  
pro – 13 

9. Převod podílů pozemků pod komunikacemi – 2. část   

Materiál uvedla paní starostka. 

Usnesení č.: 85/7/2019 
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  
a) podílu 5/968 pozemku parc. č. 383, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití 

ostatní komunikace, ve vlastnictví ................................, bytem 
...............................................,  

b) podílu 5/242 pozemku parc. č. 383, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití 
ostatní komunikace, ve vlastnictví ................................, bytem 
..............................................., 

c) podíl 5/242 pozemku parc. č. 383, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití 
ostatní komunikace, ve vlastnictví ................................, bytem 
..............................................., dle předloženého materiálu, 

2. uzavření darovací smlouvy mezi obcí Doubrava a osobami uvedenými v bodě 1, dle 
předloženého materiálu, předmětem daru jsou podíly pozemku parc. č. 383 v k. ú. 
Doubrava u Orlové.  

Hlasování:  
pro – 13 

10. Záměr prodeje pozemků parc. č. 374, 375 a 376, vše v k. ú. Doubrava u Orlové  

Materiál uvedla paní starostka. 

Usnesení č.: 86/7/2019 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava 
b e r e  n a  v ě d o m í  
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informaci o vyhlášeném záměru prodeje pozemků parc. č. 374, 375 a 376, vše v k. ú. 
Doubrava u Orlové.  

Hlasování:  
pro – 13 

11. Kulturní a společenské akce na rok 2020 

Materiál uvedla paní starostka. 

Usnesení č.: 87/7/2019 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava 
b e r e  n a  v ě d o m í  
informaci o kulturních a společenských akcích pořádaných obcí v roce 2020. 

Hlasování:  
pro – 13 

12. Organizační a různé 

12.1. Nucený přechod akcií společnosti SmVaK Ostrava a.s. – informace 

Materiál uvedla paní starostka. 

Usnesení č.: 88/7/2019 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
b e r e  n a  v ě d o m í  
informaci o nuceném přechodu všech účastnických cenných papírů (akcií) společnosti 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. na společnost AQUALIA CZECH S.L. 
a poskytnutí protiplnění ve výši 1.260,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 375,- Kč. 

Hlasování:  
pro – 12 
proti – 0 
zdržel se – 1 (Mgr. Krsek Pavel) 

12.2. Přijetí dotace z programu „Podpora rozvoje regionů 2019+“ – multifunkční hřiště 
u ZŠ Doubrava 

Materiál uvedla paní starostka. 

Mgr. Krsek se dotázal, jak bude probíhat režim hřiště v odpoledních hodinách. 

Paní starostka uvedla, že do 15.00 hod. bude hřiště sloužit potřebám školy, poté bude sloužit 
veřejnosti po předchozím objednání u správce hřiště s tím, že správce hřiště bude po celou 
dobu sportovního klání přítomen. Kontakt na správce včetně provozní doby bude uveden 
v provozním řádu a zveřejněn ve zpravodaji a na webové stránce obce.  

Mgr. Ing. Ferenčíková se dotázala, jak byla ohonorována společnost, která zpracovala 
podklady pro podání žádosti o dotaci. 

Paní starostka odpověděla, že celkem bylo společnosti zaplaceno cca 70 tis. Kč. Jednalo se 
nejen o podání žádosti, ale o celkovou administraci včetně zpracování monitorovacích zpráv 
po celou dobu udržitelnosti, tj po dobu pěti let. 

Usnesení č.: 89/7/2019 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava 
s c h v a l u j e   
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přijetí dotace z programu „Podpora rozvoje regionů 2019+“ od poskytovatele MMR ČR na 
realizaci projektu „2. etapa výstavby multifunkčního sportoviště základní školy v obci 
Doubrava (okres: Karviná)“ ve výši 1.721.337,- Kč. 

Hlasování:  
pro – 13 

14. Diskuse a závěr 

Paní starostka informovala přítomné o provedených opravách sociálního zařízení 
na Základní škole Doubrava v průběhu prázdnin. Také byl zpracován integrovaný rozvojový 
plán obce Doubrava včetně urbanistické vize. Urbanistická vize bude zájemcům z řad členů 
zastupitelstva prezentována příští týden ve středu. Veřejnosti bude tato vize představena 
formou projekce na spolkové výstavě. Dále paní starostka informovala o jednáních, které se 
týkají opravy fasády Husova sboru. V podzimních měsících proběhne oprava střechy 
bytového domu Dominiku, bude opraven chodník u pekárny Komendir a dojde k likvidaci 
seníku v areálu zámku. Nový kabát dostane bytový dům č.p. 128 v majetku společnosti 
Residomo. Probíhají jednání o opravách budov v majetku obce z titulu důlních škod, které 
proběhnou v příštím roce. 

Pan Sosna se dotázal, kdy bude opravena komunikace pod Ujalou. 

Paní starostka odpověděla, že do konce listopadu dojde k dosypání posledního úseku lavice 
a k opravě povrchu dojde až na jaře příštího roku. 

Do diskuse se přihlásil pan Radek Hanzel. 

Na dotazy týkající se likvidace plastů, volně pobíhajících psů a jízd kola s přídavným 
motorem v nočních hodinách v lokalitě Finských domků odpověděla paní starostka. 

Dále se do diskuse přihlásili pan Robert Koch a paní Kateřina Pilchovská. Na jejich dotaz 
týkající se vodovodní přípojky k zahradním chatkám odpověděla paní starostka s tím, že 
situace je v řešení. O výsledku budou informování. 

Mgr. Ing. Ferenčíková upozornila na problém s nedostatečnou kapacitou odpadových nádob 
na stanovišti sběrných nádob na Hranicích. Občané jsou nuceni odpad odvážet do Orlové 
a Dětmarovic. Poté proběhla neřízená diskuse a výměna názorů na třídění odpadu, způsob 
jeho shromažďování, likvidace a svoz. 

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 16. 09. 2019 
 
Ověřovatelé zápisu:  Bc. Kateřina Jachymčáková   ………………………………… 
 

   pan Vojtěch Branny      ………………………………….
  

 
 
Mgr. Dáša Murycová 
starostka obce Doubrava  


