
1 

 

Usnesení 

přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne 21. 04. 2021 
v 16:30 hod. ve velkém sále Národního domu Doubrava 

 
 
182/15/2021 Zastupitelstvo obce Doubrava  

v o l í  
předsedkyní návrhové komise paní Ivanu Penkalovou. 

 
183/15/2021 Zastupitelstvo obce Doubrava  

v o l í  
členy návrhové komise pana Jiřího Kielkovského a paní Bc. Kateřinu 
Jachymčákovou.   

184/15/2021 Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e   
program 15. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava konaného dne 21. 04. 
2021  

1. Zahájení a procesní záležitosti 
2. Informace o činnosti orgánů obce 
3. Poskytnutí neinvestičních finančních dotací na rok 2021 
4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Doubrava na roky 2022–2024   
5. Prodej pozemků parc. č. 292, 293 a 294, všechny v k. ú. Doubrava u Orlové 
6. Prodej pozemku parc. č. 374, 375 a 376, všechny v k. ú. Doubrava u Orlové 
7. Pořízení dopravního automobilu JSDH Doubrava 
8. Organizační a různé 
9. Diskuse a závěr 

 
185/15/2021 Zastupitelstvo obce Doubrava  

b e r e  n a  v ě d o m í   
 
186/15/2021 Zastupitelstvo obce Doubrava 

s c h v a l u j e   

1. poskytnutí neinvestičních finančních dotací na rok 2021 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; Náboženská obec Církve 
československé husitské v Karviné, Orlové a Doubravě; 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; Zámecká stáj, 
spolek. 

187/15/2021 Zastupitelstvo obce Doubrava   
s c h v a l u j e  
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění a ustanovením § 3 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, návrh 
střednědobého výhledu rozpočtu obce Doubrava na léta 2022 – 2024 dle 
předloženého materiálu. 
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188/15/2021 Zastupitelstvo obce Doubrava  

1. schvaluje prodej pozemků parc. č. 292, druh pozemku ostatní plocha, 
o výměře 366 m2, parc. č. 293, druh pozemku zahrada, o výměře 1876 m2, 
a parc. č. 294, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 168 m2, všechny 
v k. ú. Doubrava u Orlové, které jsou zapsané na listu vlastnictví č. 10001 
u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště 
Karviná, p. ............................................ a .............................................., oba 
bytem ........................................................, za kupní cenu 723.000,- Kč, za 
podmínek prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v obci 
Doubrava, které byly schváleny usnesením Zastupitelstva obce Doubrava 
č. 245/15/2016 ze dne 12. 12. 2016, dle předloženého materiálu.  

2. pověřuje starostku obce Doubrava uzavřením kupní smlouvy na prodej 
pozemků parc. č. 292, 293 a 294, všechny 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. 

 
189/15/2021 Zastupitelstvu obce Doubrava  

1. schvaluje prodej pozemků parc. č. 374, druh pozemku ostatní plocha, 
o výměře 369 m2, parc. č. 375, druh pozemku zahrada, o výměře 92 m2 
a parc. č. 376, druh pozemku zahrada, o výměře 290 m2, všechny v k. ú. 
Doubrava u Orlové, které jsou zapsané na listu vlastnictví č. 10001 
u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště 
Karviná, p. ......................................., bytem .........................................., za 
kupní cenu 400,- Kč za m2, za podmínek prodeje obecních pozemků pro 
výstavbu rodinných domů v obci Doubrava, které byly schváleny usnesením 
Zastupitelstva obce Doubrava č. 245/15/2016 ze dne 12. 12. 2016, dle 
předloženého materiálu. 

2. pověřuje starostku obce Doubrava uzavřením kupní smlouvy na prodej 
pozemků parc. č. 374, 375 a 376, všechny 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. 

 
190/15/2021 Zastupitelstvo obce Doubrava  

s e   z a v a z u j e  
dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou dopravního automobilu a poskytnutou 
dotací do plné výše z vlastních zdrojů. 

 
Zapsal: Ing. Tadeáš Bijok 
Dne 26.04.2021 
 
 
 
 
 
Mgr. Dáša Murycová 
starostka obce Doubrava  


