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Zápis 

z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne 11. 12. 2019 
od 16:30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava 

Zahájení v 16:30 hod.     Ukončení v 19:40 hod. 

1. Zahájení a procesní záležitosti  

Schůzi zahájila a řídila paní starostka, Mgr. Dáša Murycová. V úvodu vyzvala přítomné 
k uctění památky obětí střelby ve Fakultní nemocnici Ostrava minutou ticha. 

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, 
Penkalová Ivana, Siekierová Ivana, Sosna Zdeněk, Šebesta Radek  

Nepřítomni: Piperková Gabriela, MUDr. Spurný Pavel, Ing. Vrubel Petr 

Zapisovatelem byl určen Ing. Tadeáš Bijok. 

Ověřovateli zápisu byli určeni paní Bc. Kateřina Jachymčáková 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. Radomíra Jasenková. Mgr. 
Jasenková s kandidaturou souhlasila. 

Usnesení č.: 90/8/2019 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
volí  
předsedkyní návrhové komise paní Mgr. Radomíru Jasenkovou. 

Hlasování:  
pro – 12 

Na funkci členů návrhové komise byli navrženi pan Radek Šebesta a pan Jiří Kielkovský. 

Usnesení č.: 91/8/2019 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
volí  
členy návrhové komise pana Radka Šebestu a pana Jiřího Kielkovského.   

Hlasování:  
pro – 12 

Připomínka Mgr. Ing. Ferenčíkové k zápisu z 6. zasedání zastupitelstva obce.  

Paní starostka uvedla, že Mgr. Ing. Ferenčíková vznesla připomínku k bodu č. 6 programu 6. 
zasedání zastupitelstva, který se týkal nabídky prodeje nemovitostí od společnosti 
Residomo. V zápise uvedena věta zní: „K dotazu Mgr. Ing. Ferenčíkové, který se týkal 
umístění nemovitostí, paní starostka uvedla, že se jedná o domy u satelitu.“.  
Tato věta je dle vyjádření Mgr. Ing. Ferenčíkové nepravdivá. Mgr. Ing. Ferenčíková má za to, 
že paní starostka při uvedení materiálu k bodu č. 6 uvedla, že se jedná o domy u Finských 
domků.  
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Na základě připomínky paní Mgr. Ing. Ferenčíkové byl proveden přepis zvukového záznamu, 
z něhož vyplývá, že při uvedení materiálu paní starostka konkrétně uvedla, že „V obci 
Doubrava se kromě Finských domků, Desetidomků a bytových domů nacházejí další 
nemovitosti, které jsou ve vlastnictví společnosti Residomo. Společnost Residomo nestojí 
o tento majetek, proto v první fázi nabízí tento majetek k odkupu nájemníkům, ve druhé fázi 
obci ....“ 

Tvrzení paní Mgr. Ing. Ferenčíkové, že paní starostka při uvedení materiálu k bodu č. 6 
uvedla, že se jedná o domy u Finských domků, se nepotvrdilo. Navíc v další části rozpravy 
k bodu č. 6 na dotaz Mgr. Ing. Ferenčíkové „To není ve Finských domcích?“ paní starostka 
uvedla: „Ne, ne, jsou to rodinné domy“. 

Paní starostka konstatovala, že připomínka Mgr. Ing. Ferenčíkové k zápisu z 6. zasedání 
není důvodná. 

Na dotaz paní starostky, zda má někdo jiný názor, nikdo nereagoval. 

Připomínky k zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny. 

Program: 

1. Zahájení a procesní záležitosti 
2. Petice občanů Doubravy na zřízení „Obytné zóny“ – Finské domky 
3. Rozpočtové úpravy – rozpočtové opatření č. 9 
4. Rozpočet obce Doubrava na rok 2020 
5. Darování podílů pozemku  
6. Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 2616 v k. ú. Doubrava u Orlové 
7. Prodej pozemku parc. č. 3068 a 3070, oba v k. ú. Doubrava u Orlové 
8. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 2/2019, o místním poplatku ze psů 
9. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 3/2019, o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 

10. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 4/2019, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství 

11. Zásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu obce Doubrava  
12. Jednací řád výborů Zastupitelstva obce Doubrava 
13. Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce 
14. Plán práce zastupitelstva obce na rok 2020 
15. Organizační a různé 
16. Diskuse a závěr 

Paní starostka se dotázala, zda má někdo návrh na doplnění programu. 

Mgr. Ing. Ferenčíková navrhla doplnění programu o bod 13.1. Rezignace člena finančního 
výboru a bod 13.2. Volba člena finančního výboru a předala paní starostce písemnou 
rezignaci na funkci člena finančního výboru od paní Anny Kursové. 

Usnesení č.: 92/8/2019 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e   
doplnění programu 8. zasedání zastupitelstva obce o body 

13.1. Rezignace člena finančního výboru 
13.2. Volba člena finančního výboru 

Hlasování:  
pro – 8  
proti – 1 (Siekierová Ivana) 

zdrželi se – 3 (Bc. Jachymčáková Kateřina, Mgr. Jasenková Radomíra, Penkalová Ivana) 

Usnesení bylo přijato. 



3 

 

Usnesení č.: 93/8/2019 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e   
program 8. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava konaného dne 11. 12. 2019  

1. Zahájení a procesní záležitosti 
2. Petice občanů Doubravy na zřízení „Obytné zóny“ – Finské domky 
3. Rozpočtové úpravy – rozpočtové opatření č. 9 
4. Rozpočet obce Doubrava na rok 2020 
5. Darování podílů pozemku  
6. Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 2616 v k. ú. Doubrava u Orlové 
7. Prodej pozemku parc. č. 3068 a 3070, oba v k. ú. Doubrava u Orlové 
8. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 2/2019, o místním poplatku ze psů 
9. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 3/2019, o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 

10. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 4/2019, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství 

11. Zásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu obce Doubrava  
12. Jednací řád výborů Zastupitelstva obce Doubrava 
13. Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce 

13.1. Rezignace člena finančního výboru 
13.2. Volba člena finančního výboru 

14. Plán práce zastupitelstva obce na rok 2020 
15. Organizační a různé 
16. Diskuse a závěr 

Hlasování:  
pro – 11  
proti – 0  
zdržel se – 1 (Bc. Jachymčáková Kateřina) 

2. Petice občanů Doubravy na zřízení „Obytné zóny“ – Finské domky 

Materiál předložila paní starostka. Mimo jiné uvedla, že dopravní značka „Obytná zóna“ 
nevyřešila situaci v obdobných lokalitách ani v Petřvaldu a ani v Rychvaldu. Osobně se 
o tom přesvědčila. 

------------------------------------------------- 
Na zasedání se dostavil pan MUDr. Pavel Spurný. 

Celkový počet přítomných členů zastupitelstva – 13  

-------------------------------------------------- 
Mgr. Pavel Krsek vyjádřil názor, že problematikou parkování ve Finských domcích by se měl 
zabývat dopravní expert, který by odborně posoudil možnosti řešení a stanovil by podmínky 
realizace. 

Mgr. Ing. Ferenčíková se dotázala, zda má kompletní materiál. O situaci v Petřvaldě 
a Rychvaldě není v petici ani zmínka. 

Paní starostka odpověděla, že Petřvald byl zmíněn jako příklad zřízení „Obytné zóny“ 
petenty při předání petice. 

Mgr. Ing. Ferenčíková pokračovala názorem, že v době výstavby Finských domků, jejichž 
životnost se předpokládala zhruba padesát let, se nepočítalo s tím, že dojde ke zvýšení 
hustoty dopravy. Vzniklou situaci řeší i ostatní města a obce, například výstavbou parkovišť. 
Situaci je třeba řešit i s ohledem na záchranné složky, hasiče a rychlou lékařskou pomoc. 

MUDr. Spurný navrhl, aby se do usnesení zapracoval závazek obce, že se situaci bude dál 
zabývat a bude hledat jiné vhodné řešení. 
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Další části rozpravy, která se týkala aktuální dopravní situace ve Finských domcích, 
možnosti výstavby parkovacích ploch, přístupu PČR a dopadu na sousedské vztahy se 
účastnila paní starostka, Mgr. Ing. Ferenčíková a Mgr. Jasenková, dále pánové Kielkovský, 
Sosna, Mgr. Krsek a za občany pánové Radek Hanzel, Peter Szabó, Petr Mrakvia a paní 
Taťána Paloncová. 

Rozpravu ukončila paní starostka s tím, že nezávisle na přijatém usnesení se vedení obce 
bude zabývat otázkou výběru a koupě vhodných pozemků, zpracování projektové 
dokumentace a realizace. Bude to dlouhodobá záležitost bez zaručeného úspěchu. 

Mgr. Ing. Ferenčíková doporučila zahrnout do úvahy rovněž směnu pozemků a zabývat se 
rovněž problémem sezonního parkování u letního koupaliště. 

Usnesení č.: 94/8/2019 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  

1 .  b e r e  n a  v ě d o m í  
podání petice občanů Doubravy – Finské domky, požadující zřízení „Obytné zóny“ 
v lokalitě Finských domků. 

2 .  n e v y h o v u j e   
žádosti na zřízení „Obytné zóny“ z důvodů uvedených v důvodové zprávě. 

Hlasování:  
pro – 10  
proti – 2 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, MUDr. Spurný Pavel) 
zdržel se – 1 (Mgr. Krsek Pavel) 

3. Rozpočtová úprava – rozpočtové opatření č. 9 

Materiál uvedla paní starostka. 

Usnesení č.: 95/8/2019 
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. 9 dle předloženého materiálu. 

Hlasování:  
pro – 13  

4. Rozpočet obce Doubrava na rok 2020 

Materiál uvedla paní starostka. 

Usnesení č.: 96/8/2019 
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, 
v platném znění, rozpočet obce Doubrava na rok 2020 dle předloženého návrhu 
v celkové výši výdajů 32.513.560,-- Kč, které budou kryty příjmy roku 2020 ve výši  
24.580.560,-- Kč, a zbývající část bude kryta ze zůstatku z minulých let ve výši 
7.933.000,-- Kč. 

2 .  s t a n o v u j e  
v souladu s ustanovením § 102, odst. 2), písmene a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění, pravomoci radě obce k provádění rozpočtových opatření 
v následujícím rozsahu: 
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a) přesun finančních prostředků mezi jednotlivými ORJ, oddíly a paragrafy v rámci 
schváleného rozpočtu obce v oblasti příjmů i výdajů, aniž by se změnil celkový objem 
rozpočtu nebo výsledné saldo hospodaření (§16, odst. 3), písmeno a) zákona 
č. 250/2000 Sb.), 

b) změna příjmů bez finančního limitu a výdajů do výše 500 tis. Kč v jednotlivém 
případě, přičemž dojde k celkové změně objemu rozpočtu příjmů a výdajů, ale 
nedojde ke zhoršení výsledného salda hospodaření (§16, odst. 3) písmeno b) zákona 
č. 250/2000 Sb.), 

c) v oblasti příjmů na položce 1122 a výdajů na položce 5365 o daň z příjmů 
právnických osob za obec Doubrava, přičemž dojde k celkové změně v objemu 
rozpočtu příjmů a výdajů, ale nedojde ke změně výsledného salda hospodaření (§16, 
odst. 3) písmeno b) zákona č. 250/2000 Sb.). 

Hlasování:  
pro – 10  
proti – 0 
zdrželi se – 3 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Mgr. Krsek Pavel, MUDr. Spurný Pavel) 

5. Darování podílů pozemku   

Materiál uvedla paní starostka. 

Usnesení č.: 97/8/2019 
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  
- podílu 5/235 pozemku parc. č. 629/1, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití 

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

- podíl 5/235 pozemku parc. č. 629/1, 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. 629/1 v k. ú. 
Doubrava u Orlové.  

Hlasování:  
pro – 13  

6. Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 2616 v k. ú. Doubrava u Orlové 

Materiál uvedla paní starostka. 

Usnesení č.: 98/8/2019 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava 
n e s c h v a l u j e  
prodej části pozemku parc. č. 2616, nacházející se v k. ú. Doubrava u Orlové, který je 
zapsaný na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, 
Katastrální pracoviště Karviná, ve vlastnictví obce Doubrava, žadateli .................................., 
bytem .................................................. 

Hlasování:  
pro – 10  
proti – 0 
zdrželi se – 3 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Mgr. Krsek Pavel, MUDr. Spurný Pavel) 
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7. Prodej pozemku parc. č. 3068 a 3070, oba v k. ú. Doubrava u Orlové 

Materiál uvedla paní starostka. 

Usnesení č.: 99/8/2019 
Návrh na usnesení: 

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

prodej pozemků parc. č. 3068, druh pozemku orná půda, o výměře 1.409 m2 a parc. č. 
3070, druh pozemku trvalý travní porost, o výměře 57 m2, oba v k. ú. Doubrava u Orlové, 
které jsou zapsané na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, paní ..............................., bytem 
............................................, za kupní cenu 469.120,- Kč.  

2 .  p o v ě ř u j e   
starostku obce Doubrava uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 3068 
a parc. č. 3070, oba v k. ú. Doubrava u Orlové a podáním návrhu na vklad vlastnického 
práva příslušnému katastrálnímu úřadu podle této smlouvy do katastru nemovitostí, dle 
předloženého materiálu. 

Hlasování:  
pro – 13  

8. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 2/2019, o místním poplatku ze psů 

Materiál uvedla paní starostka. 

Usnesení č.: 100/8/2019 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
v y d á v á   
Obecně závaznou vyhlášku obce Doubrava č. 2/2019, o místním poplatku ze psů. 

Hlasování:  
pro – 13  

9. Obecně závazná vyhláška Obce Doubrava č. 3/2019, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 

Materiál uvedla paní starostka. 

Mgr. Krsek navrhl, aby v článku 2 bylo namísto formulace „fyzická osoba přihlášena v obci“, 
uvedeno „fyzická osoba přihlášená k trvalému pobytu“. 

Paní starostka uvedla, že návrh vyhlášky byl konzultován s ministerstvem vnitra a je 
v souladu s právními předpisy. 

Usnesení č.: 101/8/2019 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
v y d á v á   
Obecně závaznou vyhlášku obce Doubrava č. 3/2019, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů.  

Hlasování:  
pro – 13  

10. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 4/2019, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství 

Materiál uvedla paní starostka. 
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Usnesení č.: 102/8/2019 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava 
v y d á v á  
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. 4/2019, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství, dle předloženého materiálu. 

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

11. Zásady pro poskytování individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu obce 
Doubrava 

Materiál uvedla paní starostka. 

Mgr. Ing. Ferenčíková upozornila na zkrácení lhůty pro vyúčtování dotace z původního konce 
ledna následujícího roku na konec daného roku. Navrhla, aby do článku 5 písm. d), který se 
týká kritérií pro rozdělování dotací, byl za text poslední odrážky vložen text „který žádá 
o dotaci na svou činnost“. Dodala, že spolek Naše Doubrava nebo také Sokol má méně 
členů než například SDH nebo Baník. Po doplnění by celý text zněl „počet registrovaných 
členů spolku, který žádá o dotaci na svou činnost“. Dále navrhla doplnění o další odrážku 
„aktivita je zaměřena na veřejnost“. 

O návrhu na doplnění zásad předneseném Mgr. Ing. Ferenčíkovou nechala paní starostka 
hlasovat jako o protinávrhu. Jiný protinávrh nebyl podán. 

Návrh na usnesení (Protinávrh Mgr. Ing. Ferenčíkové): 

Zastupitelstvo obce Doubrava 
s c h v a l u j e  
Zásady pro poskytování individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu obce Doubrava dle 
předloženého materiálu s úpravou článku 5 písm. d) čtvrtá odrážka ve znění „počet 
registrovaných členů spolku, který žádá o dotaci na svou činnost“ a doplněním páté odrážky 
ve znění „aktivita je zaměřena na veřejnost“. 

Hlasování:  
pro – 3  
proti – 1 (Bc. Jachymčáková Kateřina) 
zdrželi se – 9 (Branny Vojtěch, Ing. Hanzel Marek, Mgr. Jasenková Radomíra, Kielkovský 

Jiří, Mgr. Murycová Dáša, Penkalová Ivana, Siekierová Ivana, Sosna 
Zdeněk, Šebesta Radek) 

Usnesení nebylo přijato. 

Paní starostka nechala hlasovat o původním návrhu. 

Usnesení č.: 103/8/2019 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava 
s c h v a l u j e  
Zásady pro poskytování individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu obce Doubrava dle 
předloženého materiálu. 

Hlasování:  
pro – 10  
proti – 0 
zdrželi se – 3 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Mgr. Krsek Pavel, MUDr. Spurný Pavel) 

Usnesení bylo přijato. 
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12. Jednací řád výborů Zastupitelstva obce Doubrava 

Materiál uvedla paní starostka. 

Usnesení č.: 104/8/2019 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava 
s c h v a l u j e  
Jednací řád výborů Zastupitelstva obce Doubrava dle předloženého návrhu. 

Hlasování:  
pro – 10  
proti – 0 
zdrželi se – 3 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Mgr. Krsek Pavel, MUDr. Spurný Pavel) 

13. Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce 

Bc. Kateřina Jachymčáková, předsedkyně finančního výboru, uvedla, že výbor se schází 
v termínech dle schváleného harmonogramu a provádí kontroly dle schváleného plánu 
kontrol. Kontroly proběhly bez zjištění nedostatků a bez připomínek. Uvedla na pravou míru 
nepřesnost v zápise ze sedmého jednání výboru, kde se uvádí, že „Starostka informovala 
o  změně dodavatele energii z ČEZ na EON se zkušební smlouvou na rok“. Slovo „zkušební“ 
není výstižné, jedná se o standardní smlouvu na dobu jednoho roku. Na závěr podotkla, že 
výbor se rovněž zabýval neomluvenou absencí paní Anny Kursové na jednáních výboru 
a navrhl její odvolání z funkce člena finančního výboru. 

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, předsedkyně kontrolního výboru, poděkovala paní starostce za 
zařazení bodu „Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce“ na konec programu 
zasedání zastupitelstva. Uvedla, kontrolní výbor se sešel celkem čtyřikrát. Následně 
seznámila přítomné s obsahem zápisu č. 5 z jednání kontrolního výboru a s výsledky 
kontroly uvedenými v zápise z provedené kontroly ve dnech 17.6., 2.9., 23.9. a 4.11.2019. 
Závěrem požádala o zařazení informace o činnosti kontrolního výboru na únorové zasedání 
zastupitelstva. 

Paní starostka požádala Mgr. Ing. Ferenčíkovou, aby informovala zastupitele také 
o vyjádření kontrolovaných osob k výsledkům kontroly.  

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková odpověděla, že vyjádření kontrolovaných osob jsou marginální, 
tj. bezvýznamné, protože nereagují na podněty, které byly předloženy, a navíc jednací řád jí 
to neukládá. 

Paní starostka pokračovala vyjádřením k předloženému zápisu z jednání výboru a k podané 
informaci o výsledku provedených kontrol. Poukázala na to, že v obou zápisech jsou 
nepřesnosti, které poté konkretizovala. Mimo jiné uvedla, které konkrétní skutečnosti 
uvedené v zápisech se nezakládají na pravdě. Uvedla také, že zápis z kontroly, kterou 
prováděla paní Rovňaníková, nebyl dosud předán obecnímu úřadu.  

S vyjádřením paní starostky k zápisům kontrolního výboru Mgr. Ing. Ferenčíková 
nesouhlasila. 

Ke stanoviskům a informacím sděleným paní starostkou a Mgr. Ing. Ferenčíkovou se 
v následující části rozpravy vyjádřili pan Kielkovský, Ing. Hanzel, Bc. Jachymčáková, Mgr. 
Krsek, paní Penkalová a paní Siekierová. 

Po ukončení rozpravy navrhl pan Kielkovský, aby se o informacích o činnosti výborů 
zastupitelstva obce hlasovalo samostatně. 

Paní starostka se dotázala, zda má někdo jiný návrh. Na dotaz nikdo nereagoval. 

Paní starostka nechala hlasovat o informaci o činnosti finančního výboru zastupitelstva obce. 

Usnesení č.: 105/8/2019 
Návrh na usnesení: 
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Zastupitelstvo obce Doubrava  
b e r e  n a  v ě d o m í   
informaci o činnosti finančního výboru zastupitelstva obce. 

Hlasování:  
pro – 13  

Dále nechala paní starostka hlasovat o informaci o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva 
obce. 

Usnesení č.: 106/8/2019 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
b e r e  n a  v ě d o m í   
informaci o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva obce. 

Hlasování:  
pro – 5  
proti – 1 (Siekierová Ivana) 
zdrželi se – 7 (Branny Vojtěch, Ing. Hanzel Marek, Bc. Jachymčáková Kateřina Mgr. 

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

Usnesení nebylo přijato.  

Paní starostka konstatovala, že informace o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva obce 
byla projednána bez přijetí usnesení. 

Paní Siekierová navrhla doplnění programu zastupitelstva obce o bod 13.3. Odvolání 
předsedkyně kontrolního výboru. Svůj návrh odůvodnila tím, že do zápisů z jednání 
kontrolního výboru jsou vnášena tvrzení, která se nezakládají na objektivitě. Dále je to 
nekoncepčnost práce kontrolního výboru. Pracovníci úřadu jsou zbytečně zatěžování, tím že 
opakovaně předkládají výboru podklady. Kontroly trvají až čtyři měsíce. Také uvedla 
nedostatečnou komunikaci s obecním úřadem, což se projevuje nesprávným určením 
kontrolovaných osob.  

Mgr. Ing. Ferenčíková s uvedenými důvody nesouhlasila. Mimo jiné uvedla, že za hodinu 
a půl toho výbor není schopen mnoho udělat. Členové výboru nevědí, který úředník, je za co 
odpovědný. Mnohdy dostávají mylné informace. 

Usnesení č.: 107/8/2019 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e   
zařazení do programu zasedání zastupitelstva obce bodu č. 13.3. Odvolání předsedkyně 
kontrolního výboru. 

Hlasování:  
pro – 8 
proti – 4 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Mgr. Krsek Pavel, Sosna Zdeněk, MUDr. Spurný 

Pavel) 

zdržel se – 1 (Šebesta Radek) 

Usnesení bylo přijato. 

13.1. Rezignace člena finančního výboru 

Paní starostka přečetla písemnou rezignaci paní Anny Kursové. 

Usnesení č.: 108/8/2019 
Návrh na usnesení: 
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Zastupitelstvo obce Doubrava  
b e r e  n a  v ě d o m í   
rezignaci paní Anny Kursové z funkce člena finančního výboru. 

Hlasování:  
pro – 13  

13.2. Volba člena finančního výboru 

Paní starostka požádala o návrhy na volbu člena finančního výboru.  

Bc. Jachymčáková navrhla paní Mgr. Romanu Moskalovou. 

Mgr. Ing. Ferenčíková navrhla paní Taťánu Paloncovou. 

Paní starostka uvedla, že o kandidátech bude hlasováno v abecedním pořadí. 

Usnesení č.: 109/8/2019 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
v o l í  
paní Mgr. Romanu Moskalovou členem finančního výboru. 

Hlasování:  
pro – 9  
proti – 0 
zdrželi se – 4 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Mgr. Krsek Pavel, MUDr. Spurný Pavel, 

Šebesta Radek) 

Usnesení bylo přijato.  

13.3. Odvolání předsedkyně kontrolního výboru 

Usnesení č.: 110/8/2019 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
o d v o l á v á  
paní Mgr. Ing. Jiřinu Ferenčíkovou z funkce předsedkyně kontrolního výboru. 

Hlasování:  
pro – 8 
proti – 4 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Mgr. Krsek Pavel, Sosna Zdeněk, MUDr. Spurný 

Pavel) 

zdržel se – 1 (Šebesta Radek) 

Usnesení bylo přijato. 

Paní starostka informovala přítomné, že paní Mgr. Ing. Ferenčíková byla zvolena přímo do 
funkce předsedkyně kontrolního výboru. V tomto případě odvoláním z funkce zaniká rovněž 
její členství ve výboru.  

14. Plán práce Zastupitelstva obce Doubrava na rok 2020 

Materiál uvedla paní starostka. 

Usnesení č.: 111/8/2019 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e  
Plán práce Zastupitelstva obce Doubrava na rok 2020 dle předloženého materiálu. 

Hlasování:  
pro – 13  
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15. Organizační a různé 

Paní starostka informovala přítomné o schválení novely nařízení vlády č. 318/2017 Sb., 
o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Související metodické 
doporučení bylo doručeno až dne 10. 12. 2019, proto zastupitelé dostali tento informativní 
materiál na stůl.   

Dále paní starostka informovala o probíhajících jednáních v rámci integrovaného plánu 
rozvoje obce a o sobotní obecní akci „Rozsvícení vánočního stromu s vánočním jarmarkem“, 
na které přijal pozvání náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pan Mgr. Lukáš Curylo. 

Mgr. Ing. Ferenčíková uvedla, že jelikož byla odvolána z funkce předsedkyně kontrolního 
výboru, není v její kompetenci vyzvat paní Rovňaníkovou, aby doručila chybějící zápis 
z kontroly obecnímu úřadu. 

16. Diskuse a závěr  

Do diskuse se přihlásil pan Radek Hanzel. Jeho příspěvek se týkal opraveného chodníku 
u pekárny Komendir a povinnosti vozíčkářů jej využívat. Chybí tam bezbariérové přístupy. 

Paní starostka uvedla, že oprava byla prováděna na základě projektové dokumentace. 
Veškeré normy by měly být dodrženy. V pracovním pořádku bude situace ověřena. 

Dále pan Hanzel poukázal na to, že v lokalitě U starostky jsou tři žluté kontejnery na plasty, 
ve Finských domcích pouze jeden. S ohledem na kumulaci lidí je to v nepoměru. 

Paní starostka uvedla, že tato záležitost bude řešena v pracovním pořádku.  

Závěrem paní starostka popřála všem příjemný a klidný advent, krásné Vánoce a vše 
nejlepší do nového roku. 

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. 12. 2019 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Bc. Kateřina Jachymčáková   ………………………………… 
 
    

Zdeněk Sosna    ………………………………….
  

 
 
 
 
Mgr. Dáša Murycová 
starostka obce Doubrava  
 


