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Zápis 

z 9. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne 12. 02. 2020 
v 16:30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava 

 
Zahájení v 16:30 hod.     Ukončení v 17:10 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, Siekierová Ivana, MUDr. Spurný Pavel, Sosna Zdeněk, Šebesta Radek, 
Ing. Vrubel Petr  

Nepřítomni: Piperková Gabriela 

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 byl navržen pan Ing. Marek Hanzel. Pan Hanzel 
s kandidaturou souhlasil. 

Usnesení č.: 112/9/2020 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
v o l í  
předsedou návrhové komise pana Ing. Marka Hanzla. 

Hlasování:  
pro – 14 

Na funkci členů návrhové komise byli navrženi paní Bc. Kateřina Jachymčáková a pan 
MUDr. Pavel Spurný. Oba s kandidaturou souhlasili. 

Usnesení č.: 113/9/2020 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
v o l í  
členy návrhové komise paní Bc. Kateřinu Jachymčákovou a pana MUDr. Pavla Spurného.   

Hlasování:  
pro – 14 

Připomínky k zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny. 

Paní starostka seznámila přítomné s návrhem programu, který doplnila o bod 6.1. Podání 
žádosti o dotaci na opravu podlah v ZŠ Doubrava. Materiál k tomuto bodu měli členové 
zastupitelstva na stole.   
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Program: 

1. Zahájení a procesní záležitosti 
2. Informace o činnosti rady obce a výborů zastupitelstva obce  
3. Plán práce a plán kontrol finančního výboru 
4. Volba předsedy kontrolního výboru 
5. Dohoda o uznání dluhu a splátkovém kalendáři 
6. Organizační a různé 

6.1. Podání žádosti o dotaci na opravu podlah v ZŠ Doubrava 
7. Diskuse a závěr 

Paní Penkalová navrhla doplnění programu o 2 body: 

3.1. Zvýšení počtu členů kontrolního výboru  

Dodala, že by se mělo jednat o navýšení počtu na sedm členů. 

4.1. Volba členů kontrolního výboru 

Usnesení č.: 114/9/2020 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e   
program 9. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava konaného dne 12. 02. 2020  

1. Zahájení a procesní záležitosti 
2. Informace o činnosti rady obce a výborů zastupitelstva obce  
3. Plán práce a plán kontrol finančního výboru 

3.1. Zvýšení počtu členů kontrolního výboru 
4. Volba předsedy kontrolního výboru 

4.1. Volba členů kontrolního výboru 
5. Dohoda o uznání dluhu a splátkovém kalendáři 
6. Organizační a různé 

6.1. Podání žádosti o dotaci na opravu podlah v ZŠ Doubrava 
7. Diskuse a závěr 

Hlasování:  
pro – 14 

2. Informace o činnosti rady obce a výborů zastupitelstva obce 

Informaci o činnosti rady obce podala paní místostarostka. Mimo jiné uvedla, že bylo podáno 
celkem osm žádostí o dotaci. 

Bc. Kateřina Jachymčáková, předsedkyně finančního výboru, uvedla, že výbor se sešel dne 
27. 1. 2020 a mimo jiné projednal návrh plánu kontrol finančního výboru na rok 2020 a plán 
práce na rok 2020. 

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

Na zasedání se dostavila paní Gabriela Piperková 

Celkový počet přítomných členů zastupitelstva obce – 15 

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

Usnesení č.: 115/9/2020 
Návrh na usnesení: 

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

Hlasování:  
pro – 15 



3 

 

3. Plán práce a plán kontrol finančního výboru 

Materiál uvedla předsedkyně finančního výboru, Bc. Jachymčáková. Seznámila přítomné 
s plánovanou kontrolní činností a plánem práce. 

Usnesení č.: 116/9/2020 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava 

1 .  b e r e  n a  v ě d o m í   
předložený plán práce finančního výboru 

2 .  s c h v a l u j e   
plán kontrol finančního výboru dle předloženého návrhu. 

Hlasování:  
pro – 15 

3.1. Zvýšení počtu členů kontrolního výboru 

Problematiku uvedla paní starostka. Uvedla, že je navrženo navýšení počtu o dva členy. 
Vyjádřila názor, že vzhledem k tomu, že kontroly v minulém období byly v takovém časovém 
rozsahu, že docházelo k prolínání, je navýšení počtu k prospěchu věci. 

Usnesení č.: 117/9/2020 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e  
zvýšení počtu členů kontrolního výboru o dva na celkový počet sedm členů. 

Hlasování:  
pro – 14 
proti – 0 
zdržel se – 1 (Ing. Vrubel Petr) 

4. Volba předsedy kontrolního výboru 

Na funkci předsedy kontrolního výboru byli navrženi (v abecedním pořadí): 

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, Mgr. Pavel Krsek, paní Ivana Penkalová a pan Zdeněk Sosna. 

S navrženou kandidaturou nesouhlasili pánové Mgr. Krsek a Sosna, souhlasila paní Mgr. 
Ing. Ferenčíková a paní Penkalová. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
v o l í  
předsedkyní kontrolního výboru paní Mgr. Ing. Jiřinu Ferenčíkovou. 

Hlasování:  
pro – 7 
proti – 6 (Branny Vojtěch, Ing. Hanzel Marek, Bc. Jachymčáková Kateřina, Kielkovský Jiří, 

Mgr. Murycová Dáša, Siekierová Ivana) 

zdržel se – 2 (Mgr. Jasenková Radomíra, Penkalová Ivana) 

Usnesení nebylo přijato. 

Usnesení č.: 118/9/2020  
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
v o l í  
předsedkyní kontrolního výboru paní Ivanu Penkalovou. 
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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) 

Usnesení bylo přijato. 

4.1. Volba členů kontrolního výboru  

Na funkci předsedy kontrolního výboru byli navrženi (v abecedním pořadí): 

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, pan Pavel Liberda a Bc. Světluše Šotkovská. 

O jednotlivých kandidátech se hlasovalo jednotlivě. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
v o l í  
členem kontrolního výboru paní Mgr. Ing. Jiřinu Ferenčíkovou 

Hlasování:  
pro – 7 
proti – 5 (Branny Vojtěch, Ing. Hanzel Marek, Bc. Jachymčáková Kateřina, Kielkovský Jiří, 

Siekierová Ivana) 
zdrželi se – 3 (Mgr. Jasenková Radomíra, Mgr. Murycová Dáša, Penkalová Ivana) 

Usnesení nebylo přijato. 

Usnesení č.: 119/9/2020  
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
v o l í  
členem kontrolního výboru pana Pavla Liberdu. 

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) 

Usnesení bylo přijato. 

Usnesení č.: 120/9/2020  
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
v o l í  
členem kontrolního výboru paní Bc. Světluši Šotkovskou. 

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) 

Usnesení bylo přijato. 

5. Dohoda o uznání dluhu a splátkovém kalendáři 

Materiál uvedla paní starostka. Vysvětlila důvody předložení opravené přílohy materiálu na 
stůl. Oprava se týká chybně vypočtené výše úroků z prodlení.  

 



5 

 

Usnesení č.: 121/9/2020 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e  
uzavření Dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáři s panem ........................................, 
nar. ............................ ve výši a počtu splátek dle důvodové zprávy. 

Hlasování:  
pro – 12  
proti – 3 (Mgr. Krsek Pavel, Sosna Zdeněk, Šebesta Radek) 
zdržel se – 0  

6. Organizační a různé 

6.1. Podání žádosti o dotaci na opravu podlah v ZŠ Doubrava  

Problematiku uvedla paní starostka. Vysvětlila důvody předložení materiálu na stůl. 
O možnosti podání žádosti o dotaci v rámci podprogramu 298D2280 – Podpora rozvoje 
a obnovy materiálně technické základny regionálního školství jsme byli informování v pondělí 
10. 02. 2020. Žádosti se podávají do 15. 03. 2020. Projektová dokumentace je připravena. 
Podání žádosti musí obsahovat usnesení zastupitelstva obce. Výše dotace je až 90%. 

Usnesení č.: 122/9/2020 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e  
podání žádosti o dotaci na opravu podlah v ZŠ Doubrava v rámci podprogramu 298D2280 – 
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti 
obcí 

Hlasování:  
pro – 15 
 

Různé: 

Paní starostka vyzvala všechny přítomné k účasti na akci „Ukliďme Česko“. 

Mgr. Krsek se dotázal, jak vypadá situace ve věci zajištění ordinace zubního lékaře. Další 
dotaz se týkal komunikace pod Ujalou, kdy v článku ve zpravodaji bylo uvedeno, že 
komunikace povede tam, kde vedla a ne pod zasypaným terénem, jak se obec s OKD 
domlouvala. Dále se dotázal, proč zimní údržbu neprovádí SMO Orlová. Domnívá se, že 
posypový materiál nesplňuje požadované parametry a poškozuje auta. Požádal o předložení 
certifikátu. 

Na dotazy reagovala paní starostka. Uvedla, že proběhla řada dalších jednání s cílem 
ordinaci zprovoznit, ale zatím se zubaře zajistit nepodařilo. Situace je složitá a se stejným 
problémem se potýká mnoho dalších obcí. Co se týče Ujaly, uvedla, že v rámci předání 
funkce starostky neobdržela žádnou písemnou dohodu s OKD o vytýčení nové trasy 
komunikace. K otázce zimní údržby uvedla, že SMO v době, kdy obec službu poptávala, 
nemělo volné kapacity. Certifikát bude zaslán písemně. 

Mgr. Krsek dodal, že SMO nemělo kapacity, protože obec poptávala tuto službu pozdě. 

Pan Šebesta upozornil na poškozenou komunikaci na Doubravském kopci vedoucí k domu 
č.p. 480. K poškození došlo při těžbě dřeva v období let 2018/2019. 

Paní starostka uvedla, že situace bude prošetřena. 
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7. Diskuse a závěr   

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. 02. 2020 
 
Ověřovatelé zápisu:  Ivana Penkalová    ………………………………… 
 
 
   Zdeněk Sosna    ………………………………….
  

 

 

 
Mgr. Dáša Murycová 
starostka obce Doubrava  


