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Zápis  

z 10. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne 11. 05. 2020 
v 16:30 hod. ve velkém sále Národního domu Doubrava 

 
Zahájení v 16:30 hod.     Ukončení v 17:55 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 paní Bc. Kateřina Jachymčáková. 

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.  

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

Na zasedání se dostavil pan MUDr. Pavel Spurný 

Celkový počet přítomných členů zastupitelstva obce – 15 

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

Volba návrhové komise 

Na funkci předsedy návrhové komise byl navržen pan Jiří Kielkovský. Pan Kielkovský 
s kandidaturou souhlasil. 

Usnesení č.: 123/10/2020 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
v o l í  
předsedou návrhové komise pana Jiřího Kielkovského. 

Hlasování:  
pro – 15 

Na funkci členů návrhové komise byli navrženi pan Zdeněk Sosna a pan Ing. Marek Hanzel. 
Oba s kandidaturou souhlasili. 

Usnesení č.: 124/10/2020 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
v o l í  
členy návrhové komise pana Zdeňka Sosnu a pana Ing. Marka Hanzla.   

Hlasování:  
pro – 15 
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Připomínky k zápisu z minulého zasedání: 

Paní starostka uvedla, že v zápise z minulého zasedání došlo k „chybě v psaní“ na straně 4 
v úvodu textu k bodu 4.1. Volba členů kontrolního výboru.  
V textu se uvádí: 
„Na funkci předsedy kontrolního výboru byli navrženi (v abecedním pořadí)“.  

Správně mělo být uvedeno: 
„Na funkci člena kontrolního výboru byli navrženi (v abecedním pořadí)“. 

Usnesení č.: 125/10/2020 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
b e r e  n a  v ě d o m í   
informaci o chybě v psaní v zápise z 9. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava konaného 
dne 12. 02. 2020. 

Hlasování:  
pro – 15 
 

Návrh programu: 

1. Zahájení a procesní záležitosti 
2. Negativní jevy a trestná činnost na území obce 
3. Informace o činnosti rady obce  
4. Poskytnutí neinvestičních finančních dotací na rok 2020 
5. Prodej části pozemku parc. č. 3072 v k. ú. Doubrava u Orlové – zveřejnění záměru 
6. Pozemek parc. č. 3072 v k. ú. Doubrava u Orlové – zrušení části usnesení č. 191/11/16 
7. Zařazení území obce Doubrava do území působnosti Místní akční skupiny Bohumínsko 

na období 2021-2027 
8. Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná – SMOOK za rok 2019 
9. Organizační a různé 
10. Diskuse a závěr 
 
Usnesení č.: 126/10/2020 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e   
program 10. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava konaného dne 11. 05. 2020  

1. Zahájení a procesní záležitosti 
2. Negativní jevy a trestná činnost na území obce 
3. Informace o činnosti rady obce  
4. Poskytnutí neinvestičních finančních dotací na rok 2020 
5. Prodej části pozemku parc. č. 3072 v k. ú. Doubrava u Orlové – zveřejnění záměru 
6. Pozemek parc. č. 3072 v k. ú. Doubrava u Orlové – zrušení části usnesení č. 191/11/16 
7. Zařazení území obce Doubrava do území působnosti Místní akční skupiny Bohumínsko 

na období 2021-2027 
8. Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná – SMOOK za rok 2019 
9. Organizační a různé 
10. Diskuse a závěr 

Hlasování:  
pro – 15 

2. Negativní jevy a trestná činnost na území obce 

K bezpečnostní situaci v obci se vyjádřili pozvaní hosté, pan Ing. Petr Minarčík, zástupce 
vedoucího oddělení PČR Orlová a pan Mgr. Roman Galia, velitel MěP Orlová.  
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Mgr. Galia uvedl, že činnost strážníků MěP je při počtu cca 8 dvouhodinových směn za 
měsíc zaměřena zejména na prevenci.  

Ing. Minarčík uvedl, že Mgr. Gabzdyl již není vedoucím OOPČR v Orlové. Termín nástupu 
nového vedoucího zatím není znám, možná od července. Od začátku roku bylo na území 
obce spácháno 6 méně závažných trestných činů. Z toho pohledu je Doubrava klidnou obcí. 
V případě přestupků se většinou jedná o přestupky v dopravě.  

Usnesení č.: 127/10/2020 
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 – 15 

3. Informace o činnosti rady obce  

Paní starostka informovala přítomné o opatřeních, které přijalo vedení obce a rada obce 
v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Poděkovala jmenovitě dobrovolníkům, kteří se 
podíleli na řešení krizové situace, zejména šitím ochranných roušek, ale také zajišťováním 
nezbytného nákupu osamoceným seniorům. Ocenila obětavou práci všech zaměstnanců 
prodejen potravin v obci, pekárny Komendir, České pošty a zaměstnanců jídelny, která po 
celou dobu vařila obědy strávníkům.  

Desinfekční prostředky se obci podařilo zajistit v prvních dnech nouzového stavu 
prostřednictvím ORP Orlová. První dodávka ochranných pomůcek z Moravskoslezského 
kraje byla obci doručena 7. dubna, opět prostřednictvím ORP Orlová. Desinfekční prostředky 
a ochranné pomůcky byly neprodleně distribuovány do prodejen, pekárny, jídelny MŠ 
Doubrava, ZŠ Doubrava a také hasičům.  

Paní starostka ocenila také přístup Nadace ČEZ, která operativně vyhlásila grant na nákup 
ochranných prostředků, který obec využila a nakoupila další desinfekci, postřikovače 
a dávkovače.  

Dále paní starostka informovala přítomné o investičních akcích a opravách, na jejichž 
přípravě se průběžně pracovalo. Mimo jiné se jednalo o opravu sociálního zařízení v budově 
zdravotního střediska, opravu fasády a výměnu oken v budově č.p. 348, oprava fasády pošty 
včetně výměny vchodových dveří, oprava střechy obecního úřadu a tělocvičny ZŠ Doubrava. 

Informaci o činnosti rady obce a přijatých usneseních v uplynulém období podala paní 
místostarostka.  

Usnesení č.: 128/10/2020 
Návrh na usnesení: 

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

Hlasování:  
pro – 15 

4. Poskytnutí neinvestičních finančních dotací na rok 2020 

Materiál uvedla paní starostka. 

Usnesení č.: 129/10/2020  
Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo obce Doubrava 
s c h v a l u j e   
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1. poskytnutí neinvestičních finančních dotací na rok 2020 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 11. 12. 2019 
usnesením číslo 103/8/2019 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; 
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. 

Mgr. Ing. Ferenčíková oznámila, že jako předsedkyně spolku NAŠE DOUBRAVA“ je ve 
střetu zájmů a nebude hlasovat. Střet zájmů oznámila také paní Piperková a postupně 
ostatní členové zastupitelstva, kteří jsou členy spolků (Branny Vojtěch, Ing. Hanzel Marek, 
Bc. Jachymčáková Kateřina, Mgr. Jasenková Radomíra, Mgr. Krsek Pavel, Siekierová Ivana, 
Sosna Zdeněk, MUDr. Spurný Pavel, Šebesta Radek, Ing. Vrubel Petr) 

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. 

5. Prodej části pozemku parc. č. 3072 v k. ú. Doubrava u Orlové – zveřejnění záměru 

Materiál uvedla paní starostka. 

Vysvětlila důvody navrhovaného usnesení a navrhla doplnění usnesení o neschválení 
prodeje části pozemku parc. č. 3072 ve znění: „Zastupitelstvo obce Doubrava neschvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 3072, druh pozemku orná půda, nacházející se v katastrálním 
území Doubrava u Orlové, panu ................... a paní ........................, oba bytem 
................................“ 

Mgr. Ing. Ferenčíková upozornila na chybně uvedenou v materiálu adresu žadatelů. Oba 
žadatelé bydlí v Doubravě, nikoliv v Orlové. 

Paní starostka opravila adresu ......................, ...................... a o opraveném a doplněném 
usnesení nechala hlasovat. 

Usnesení č.: 130/10/2020 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava 
n e s c h v a l u j e  
1. zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3072, druh pozemku orná půda, 

o výměře cca 620 m2, nacházející se v katastrálním území Doubrava u Orlové, který je 
zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, 
Katastrální pracoviště Karviná, dle předloženého materiálu. 

2. prodej části pozemku parc. č. 3072, druh pozemku orná půda, nacházející se 
v katastrálním území Doubrava u Orlové, panu ...................... a paní ............................., 
oba bytem ..............................................  

Hlasování:  
pro – 14  
proti – 0  
zdržel se – 1 (Ing. Vrubel Petr) 
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6. Pozemek parc. č. 3072 v k. ú. Doubrava u Orlové – zrušení části usnesení 
č. 191/11/16 

Materiál uvedla paní starostka. 

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková upozornila na skutečnost, že dne 11. 12. 2019 zastupitelstvo 
obce schválilo prodej pozemků parc. č. 3068 a 3070 za prodejní cenu 320,-- Kč/m², které se 
nachází naproti pozemku parc. č. 3072 a přitom na tyto pozemky není zajištěn vstup 
z okolních pozemků. 

Paní starostka oponovala tím, že situaci prověřovala na stavebním úřadu a Ing. Szostok 
potvrdil zajištěnost přístupu formou věcného břemene. 

Usnesení č.: 131/10/2020 
Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo obce Doubrava 
1. ruší usnesení č. 191/11/16 schválené na 11. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava dne 

18. 04. 2016 ve znění: „Zastupitelstvo obce Doubrava schvaluje záměr prodeje pozemků 
parc.č. 3068 výměra 1 409 m² druh pozemku orná půda, parc.č. 3070 výměra 57 m² druh 
pozemku trvalý travní porost, parc.č. 3072 výměra 1 560 m² druh pozemku orná půda a 
parc.č. 3045/3 výměra 948 m² druh pozemku zahrada, katastrální území Doubrava u 
Orlové za prodejní cenu 320,-- Kč/m²“  

v části: 
„parc.č. 3072 výměra 1 560 m² druh pozemku orná půda“, dle předloženého materiálu,  

2. neschvaluje prodej pozemku parc. č. 3072, druh pozemku orná půda, o výměře 1.560 
m2, nacházející se v katastrálním území Doubrava u Orlové, který je zapsán na listu 
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální 
pracoviště Karviná, panu ......................... a paní ............................., oba bytem 
.......................... za cenu 80,- Kč/m2, dle předloženého materiálu. 

Hlasování:  
pro – 11  
proti – 1 (Ing. Vrubel Petr) 
zdrželi se – 3 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, MUDr. Spurný Pavel, Piperková Gabriela)  

7. Zařazení území obce Doubrava do území působnosti Místní akční skupiny 
Bohumínsko na období 2021-2027 

Materiál uvedla paní starostka. 

Mgr. Krsek se vyjádřil kriticky k činnosti MAS Bohumínsko. Jako příklad špatné komunikace 
mezi zástupci jednotlivých obcí v MAS uvedl poskytnutí dotace na opravu chodníku městu 
Petřvald.  

Své zkušenosti s členstvím Sboru dobrovolných hasičů Doubrava v MAS Bohumínsko sdělil 
také pan Sosna. 

Pan Kielkovský, který je jako podnikatel členem MAS Bohumínsko za město Petřvald, 
zhodnotil členství v MAS jako pozitivní. Začátky působení MAS byly sice opatrné, možnosti 
získání dotací byly omezené, v současné době je však příležitostí více a bylo škoda toho 
nevyužít.  

Usnesení č.: 132/10/2020 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e  
zařazení území obce Doubrava do území působnosti Místní akční skupiny Bohumínsko, z.s. 
na období 2021 – 2027. 

Hlasování:  
pro – 13  
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proti – 0  
zdrželi se – 2 (Sosna Zdeněk, Šebesta Radek)  

8. Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná – SMOOK za rok 2019 

Materiál předložila paní starostka. 

Usnesení č.: 133/10/2020 
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 2019.  

Hlasování:  
pro – 15 

9. Organizační a různé 

Paní starostka podala informaci o výsledku řešení interpelací z minulého zasedání 
zastupitelstva, které vznesl Mgr. Pavel Krsek a pan Radek Šebesta.  

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

Paní starostka odpověděla, že nejpozději do konce května. 

Pan Kielkovský se dotázal, zda je nutné, aby v rámci odstraňování zeleně v ochranném 
pásmu elektrického vedení, docházelo k tak radikálnímu řešení (vyhoblování), jak to aktuálně 
v obci probíhá.  

Ing. Hanzel odpověděl, že firma, která kácení provádí, postupuje v rámci platné vyhlášky. 

Ing. Vrubel poukázal na to, aby firma, která kácení provádí, vždy uklidila komunikaci, kterou 
znečistí. 

10. 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 14. 05. 2020 
 
Ověřovatelé zápisu:  Ivana Penkalová    ………………………………… 
    

Bc. Kateřina Jachymčáková   ………………………………….
  

 
 
Mgr. Dáša Murycová 
starostka obce Doubrava  


