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Zápis 

z 11. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne 17. 06. 2020 
v 16:30 hod. ve velkém sále Národního domu Doubrava 

 
Zahájení v 16:30 hod.     Ukončení v 17:45 hod.  

1. Zahájení a procesní záležitosti  

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

Procesní záležitosti:     

Z celkového počtu 15 členů bylo přítomno 13 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, Šebesta Radek, Ing. Vrubel Petr  

Nepřítomni: Sosna Zdeněk, MUDr. Spurný Pavel 

Zapisovatelem byl určen Ing. Tadeáš Bijok. 

Ověřovateli zápisu byli určeni paní Mgr. Radomíra Jasenková a pan Jiří Kielkovský. 

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 Radek Šebesta. Pan Šebesta 
s kandidaturou souhlasil. 

Usnesení č.: 134/11/2020 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
v o l í  
předsedou návrhové komise pana Radka Šebestu. 

Hlasování:  
pro – 13 

Na funkci členů návrhové komise byli navrženi pan Mgr. Pavel Krsek a paní Gabriela 
Piperková. Oba s kandidaturou souhlasili. 

Usnesení č.: 135/11/2020 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
v o l í  
členy návrhové komise pana Mgr. Pavla Krska a paní Gabrielu Piperkovou.   

Hlasování:  
pro – 13 
 
Připomínky k zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny. 

Program: 

1. Zahájení a procesní záležitosti 
2. Informace o činnosti rady obce a výborů zastupitelstva obce  
3. Plán práce a plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na rok 2020 
4. Závěrečný účet obce Doubrava za rok 2019 
5. Účetní závěrka obce Doubrava sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2019 
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6. Rozpočtové úpravy – rozpočtové opatření č. 5 
7. Darování pozemků parc. č. 629/1 a 5070/5 v k.ú. Doubrava u Orlové   
8. Prodej pozemku parc. č. 492 v k. ú. Orlová – zveřejnění záměru 
9. Informace ke zveřejněným záměrům prodeje pozemků v obci Doubrava   
10. Organizační a různé 
11. Diskuse a závěr 

 
Paní starostka navrhla doplnit program o bod: 

10.1. Nákup pozemků od spol. Asental Land s.r.o. 

Usnesení č.: 136/11/2020 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e   
program 11. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava konaného dne 17. 06. 2020  

1. Zahájení a procesní záležitosti 
2. Informace o činnosti rady obce a výborů zastupitelstva obce  
3. Plán práce a plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na rok 2020 
4. Závěrečný účet obce Doubrava za rok 2019 
5. Účetní závěrka obce Doubrava sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2019 
6. Rozpočtové úpravy – rozpočtové opatření č. 5 
7. Darování pozemků parc. č. 629/1 a 5070/5 v k.ú. Doubrava u Orlové   
8. Prodej pozemku parc. č. 492 v k. ú. Orlová – zveřejnění záměru 
9. Informace ke zveřejněným záměrům prodeje pozemků v obci Doubrava   
10. Organizační a různé 

10.1. Nákup pozemků od spol. Asental Land s.r.o. 
11. Diskuse a závěr 

Hlasování:  
pro – 13 

2. Informace o činnosti rady obce a výborů zastupitelstva obce 

Informaci o činnosti rady obce podala paní místostarostka. Seznámila přítomné s vybranými 
usneseními přijatými radou obce. 

Paní starostka informovala přítomné o připravovaném veřejném projednání změny č. 1 
územního pláni obce Doubrava, které by mělo proběhnout dne 02. 09. 2020 a také 
o předpokládaných negativních dopadech vládou přijatých opatření v souvislosti s pandemií 
Covid-19 na příjmovou stránku rozpočtu obce. 

Bc. Kateřina Jachymčáková, předsedkyně finančního výboru, uvedla, že výbor se sešel dne 
18. 05. 2020 a mimo jiné projednal výsledek provedené kontroly č. 1/2020 a seznámil se se 
závěrečným účtem obce za rok 2019. 

Paní Ivana Penkalová, předsedkyně kontrolního výboru, uvedla, že výbor se sešel také dne 
18. 05. 2020 a mimo jiné projednal plán kontrol na rok 2020 a návrh plánu práce kontrolního 
výboru na rok 2020. 

Usnesení č.: 137/11/2020 
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 – 13 
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3. Plán práce a plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na rok 2020 

Předsedkyně kontrolního výboru, paní Penkalová seznámila přítomné s plánem kontrolní 
činnosti a s návrhem plánu činnosti kontrolního výboru. 

Usnesení č.: 138/11/2020 
Návrh na usnesení: 

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

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

plán kontrol kontrolního výboru dle předloženého návrhu. 

Hlasování:  
pro – 13 

4. Závěrečný účet obce Doubrava za rok 2019 

Materiál uvedla paní starostka. 

Usnesení č.: 139/11/2020 
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 2019, 

2 .  b e r e  n a  v ě d o m í  
zprávu auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Doubrava za rok 2019 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 2019 bez výhrad. 

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

Ing. Vrubel Petr) 

5. Účetní závěrka obce Doubrava sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2019 

Materiál předložila paní starostka. 

Usnesení č.: 140/11/2020 
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. 2019 dle 
předložených materiálů – rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha.  

Hlasování:  
pro – 12  
proti – 0  
zdržel se – 1 (Ing. Vrubel Petr) 

6. Rozpočtová úprava – rozpočtové opatření č. 5  

Materiál předložila paní starostka.  

Usnesení č.: 141/11/2020 
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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. 2020 – rozpočtové opatření č. 5 dle předloženého materiálu. 

Hlasování:  
pro – 13 

7. Darování pozemků parc. č. 629/1 a 5070/5 v k.ú. Doubrava u Orlové   

Materiál předložila paní starostka. 

Usnesení č.: 142/11/2020 
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 10/470 pozemku parc. č. 629/1, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití 
ostatní komunikace, ve vlastnictví ............................................, bytem 
.......................................................... 

- pozemku parc. č. 5070/5, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní 
komunikace, ve vlastnictví ................, bytem ......................................................, 

2. uzavření darovací smlouvy mezi obcí Doubrava a osobami uvedenými v bodě 1, dle 
předloženého materiálu, předmětem daru je podíl pozemku parc. č. 629/1 a pozemek 
parc. č. 5070/5, oba v k. ú. Doubrava u Orlové.  

Hlasování:  
pro – 13 

8. Prodej pozemku parc. č. 492 v k. ú. Orlová – zveřejnění záměru 

Materiál předložila paní starostka. 

Usnesení č.: 143/11/2020 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava 
s c h v a l u j e  
zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 492, druh pozemku zahrada, o výměře 
1074 m2, nacházející se v katastrálním území Orlová, který je zapsán na listu vlastnictví 
č. 980 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, dle 
předloženého materiálu. 

Hlasování:  
pro – 13 

9. Informace ke zveřejněným záměrům prodeje pozemků v obci Doubrava 

Materiál předložila paní starostka. 

Usnesení č.: 144/11/2020 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava 
b e r e  n a  v ě d o m í  
1. informaci ke zveřejněnému záměru prodeje pozemků parc. č. 1154/1, parc. č. 1154/3,  

parc. č. 1160/1 a parc. č. 1160/2, všechny v k.ú. Doubrava u Orlové,  
2. informaci ke zveřejněnému záměru prodeje části pozemků parc. č. 156 a parc. č. 157, 

oba v k. ú. Doubrava u Orlové, dle předloženého materiálu. 

Hlasování:  
pro – 13 
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10. Organizační a různé 

10.1. Nákup pozemků od spol. Asental Land s.r.o. 

Materiál předložila paní starostka. 

Usnesení č.: 145/11/2020 
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 podílu 1678/2904 pozemku parc. č. 383 v kat. území Doubrava u Orlové, koupi 
pozemků parc. č. 1465/1, 1468, 1468/1, 1481/2, 3427/2 a 3498, všechny nacházející se 
v katastrálním území Doubrava u Orlové za celkovou cenu 258.360,- Kč, ve vlastnictví 
společnosti Asental Land, s.r.o., IČ 27769143, se sídlem Gregorova 2582/3, 702 00 
Ostrava – Moravská Ostrava, dle předloženého materiálu,  

2. uzavření kupní smlouvy mezi obcí Doubrava a společnost 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 – 13 

Různé: 

Paní starostka reagovala na podnět pana Ing. Petra Vrubla z minulého zasedání, který se 
týkal znečištěné komunikace po provedeném kácení zeleně v ochranném pásmu 
elektrického vedení. Uvedla, že záležitost byla prošetřena a zřejmě z důvodu, že v mezičase 
značně pršelo, znečištění nebylo zjištěno. 

Mgr. Pavel Krsek se dotázal, v jakém stavu jsou jednání ve věci rekonstrukce komunikace 
přes Dědinu. 

Na dotaz reagovala paní starostka a uvedla, že stále není dokončena projektová 
dokumentace, kterou zhotovuje firma KANIA. Jednání s ministerstvem financí, firmou KANIA 
a OKD, a.s., pokračují. 

11. 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 22. 06. 2020 
 
Ověřovatelé zápisu:   Mgr. Radomíra Jasenková   ………………………………… 
    

Jiří Kielkovský     ………………………………….
  

 
Mgr. Dáša Murycová 
starostka obce Doubrava  


