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Zápis 

ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne 10. 02. 2021 
od 16:30 hod. ve velkém sále Národního domu Doubrava 

 
Zahájení v 16:30 hod.     Ukončení v 17:20 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, 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:  
Ing. Hanzel Marek, 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 byla navržen pan Zdeněk Sosna. Pan Sosna 
s kandidaturou souhlasil. 

Usnesení č.: 172/14/2021 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
v o l í  
předsedou návrhové komise pana Zdeňka Sosnu. 

Hlasování:  
pro – 13 

O funkci člena návrhové komise projevili zájem pan Ing. Petr Vrubel a paní Bc. Kateřina 
Jachymčáková. 

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

Na zasedání se dostavil pan Ing. Marek Hanzel. 

Celkový počet přítomných členů zastupitelstva obce – 14 

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

Usnesení č.: 173/14/2021 
Návrh na usnesení: 

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

Hlasování:  
pro – 14 
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Paní starostka uvedla, že v zápise (ve formátu .pdf) z minulého zasedání zastupitelstva obce, 
který byl členům zaslán, bylo chybně uvedeno jméno zastupitele pana Radka Šebesty jak 
v seznamu osob přítomných, tak v seznamu nepřítomných osob. Pan Šebesta se zasedání 
neúčastnil, byl omluven. „Chyba v psaní“ byla v písemném zápise uloženém na OÚ opravena. 
Za upozornění na tuto skutečnost poděkovala paní starostka panu Mgr. Krskovi. 

Jiné připomínky k zápisu nebyly vzneseny. 

Program: 

1. Zahájení a procesní záležitosti 
2. Informace o činnosti orgánů obce  
3. Plán práce výborů zastupitelstva obce na rok 2021  
4. Vyhodnocení projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Doubravy 
5. Žádost o koupi pozemků parc. č. 179 a 180, oba v k. ú. Doubrava u Orlové 
6. Převod podílů pozemků pod komunikacemi 
7. Organizační a různé 
8. Diskuse a závěr 
 
Paní starostka navrhla doplnit program o bod: 
7.1. Volba přísedících Okresního soudu v Karviné pro volební období 2021–2025 
 
Usnesení č.: 174/14/2021 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e   
program 14. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava konaného dne 10. 02. 2021  

1. Zahájení a procesní záležitosti 
2. Informace o činnosti orgánů obce  
3. Plán práce výborů zastupitelstva obce na rok 2021  
4. Vyhodnocení projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Doubravy 
5. Žádost o koupi pozemků parc. č. 179 a 180, oba v k. ú. Doubrava u Orlové 
6. Převod podílů pozemků pod komunikacemi 
7. Organizační a různé 

7.1. Volba přísedících Okresního soudu v Karviné pro volební období 2021–2025 
8. Diskuse a závěr 

Hlasování:  
pro – 14 

2. Informace o činnosti orgánů obce 

Informaci o činnosti rady obce uvedla paní místostarostka. 

Usnesení č.: 175/14/2021 
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 – 14 

3. Plán práce výborů zastupitelstva obce na rok 2021 

Informaci o činnosti výborů zastupitelstva přednesly předsedkyně výborů. 
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Bc. Kateřina Jachymčáková, předsedkyně finančního výboru, uvedla, že výbor jednal formou 
elektronické komunikace. Členové výboru obdrželi dne 2.2.2021 návrh plánu kontrol a návrh 
plánu práce. K návrhům neměli členové výborů žádné připomínky. Výbor doporučuje 
zastupitelstvu obce oba předložené materiály schválit. 

Paní Ivana Penkalová, předsedkyně kontrolního výboru, uvedla, že výbor se sešel dne 
4.2.2021 a zabýval se plánem kontrolní činnosti na rok 2021. Plán kontrolní činnosti, který 
členové výboru schválili, obdrželi členové zastupitelstva na vědomí „na stůl“. Termín další 
schůzky bude členům výborů sdělen emailem po provedení dvou naplánovaných kontrol. 

Usnesení č.: 176/14/2021 
Návrh na usnesení: 

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

Hlasování:  
pro – 14 

K předloženým materiálům výborů bylo přijato samostatné usnesení. 
 
Usnesení č.: 177/14/2021 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
1. b e r e  n a  v ě d o m í   

Plán kontrol kontrolního výboru na rok 2021 dle předloženého materiálu. 
2 .  s c h v a l u j e  

Plán práce a plán kontrol finančního výboru na rok 2021 dle předloženého materiálu. 

Hlasování:  
pro – 14 

4. Vyhodnocení projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Doubravy 

Materiál předložil pan Vojtěch Branny. 

Usnesení č.: 178/14/2021 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
b e r e  n a  v ě d o m í  
návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vypořádání připomínek uplatněných k návrhu Změny 
č. 1 územního plánu Doubravy se změnami uvedenými v důvodové zprávě. 

Hlasování:  
pro – 14 

5. Žádost o koupi pozemků parc. č. 179 a 180, oba v k. ú. Doubrava u Orlové 

Materiál předložila paní starostka. 

Usnesení č.: 179/14/2021 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava 
n e s c h v a l u j e  
žádost p. ............................., bytem .......................................... o odkoupení části pozemků 
parc. č. 179 a 180, oba v k. ú. Doubrava u Orlové, dle předloženého materiálu. 

Hlasování:  
pro – 14  
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6. Převod podílů pozemků pod komunikacemi 

Materiál předložila paní starostka.  

Usnesení č.: 180/14/2021 
Návrh na usnesení: 

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

ve smyslu ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
bezúplatné přijetí daru, podílu 2/242 pozemku parc. č. 363, druh pozemku ostatní plocha, 
způsob využití ostatní komunikace a podílu 2/242 pozemku parc. č. 383, druh pozemku 
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, oba v k. ú. Doubrava u Orlové, oba ve 
vlastnictví Náboženské obce Církve československé husitské v Karviné, Orlové 
a Doubravě, IČ 64628965, se sídlem čp. 884, 735 33 Doubrava.  

2 .  p o v ě ř u j e   
starostku obce uzavřením darovací smlouvy mezi obcí Doubrava a Náboženskou obcí 
Církve československé husitské v Karviné, Orlové a Doubravě, IČ 64628965, se sídlem 
čp. 884, 735 33 Doubrava, dle předloženého materiálu, předmětem daru jsou podíly 
pozemku parc. č. 363 a 383, v k. ú. Doubrava u Orlové. 

Hlasování:  
pro – 14 

7. Organizační a různé 

7.1. Volba přísedících Okresního soudu v Karviné pro volební období 2021–2025 

Materiál předložila paní starostka. 

Usnesení č.: 181/14/2021 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
v o l í  
v souladu s ustanovením § 64, odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících 
a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 
v platném znění, do funkce přísedících Okresního soudu v Karviné pro volební období 2021–
2025: 
Mgr. Ing. Jiřinu Ferenčíkovou, Bc. Ivo Kalinu, Zdeňka Sosnu, Dorotu Szubrytovou a Ludmilu 
Valovou. 

Hlasování:  
pro – 14 

Různé: 

Pan Radek Šebesta poukázal na neprovádění, resp. nekvalitní provádění zimní údržby, a to 
jak firmou Doubravan Car, tak zaměstnanci obce. Má informaci, že s firmou Doubravan Car 
byla uzavřena smlouva pouze na jeden traktor, přičemž ví, že firma disponuje třemi traktory.   

Paní starostka odpověděla, že smlouva je uzavřena na poskytování služby, a nikoliv na počet 
traktorů. Smlouva je k nahlédnutí na OÚ. Kvalita provádění zimní údržby firmou a zaměstnanci 
úřadu bude prověřena. 

8. Diskuse a závěr   

Do diskuse se přihlásil pan Peter Sakmar. Požádal o zařazení příjezdové komunikace k jeho 
domu do plánu zimní údržby v příštím roce. 

Paní starostka uvedla, že zajištění zimní údržby v letošním roce je velmi složité a finančně 
náročné. V každém případě se požadavkem pana Sakmara bude úřad zabývat.  
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Dále se do diskuse přihlásila paní JUDr. Alena Nogová. Poděkovala členům zastupitelstva 
obce za vstřícnost ve věci vypořádání její námitky ke Změně č. 1 územního plánu Doubravy. 

 

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 15.02.2021 
 
Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Radomíra Jasenková   ………………………………… 
   

 Jiří Kielkovský     ………………………………….
  

 
 
 
 
 
Mgr. Dáša Murycová 
starostka obce Doubrava  


