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Zápis 

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

 
Zahájení v 16:30 hod.       Ukončení v 17:40 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, Siekierová Ivana, Sosna Zdeněk, MUDr. Spurný Pavel, Ing. Vrubel Petr  
 
Nepřítomni:  
Šebesta Radek, Piperková Gabriela 

Zapisovatelem byl určen Ing. Tadeáš Bijok. 

Ověřovateli zápisu byli určeni paní Mgr. Radomíra Jasenková 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 byla navržena paní Ivana Penkalová. Paní Penkalová 
s kandidaturou souhlasila. 

Usnesení č.: 182/15/2021 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
v o l í  
předsedkyní návrhové komise paní Ivanu Penkalovou. 

Hlasování:  
pro – 13 

O funkci člena návrhové komise projevili zájem pan Jiří Kielkovský a paní Bc. Kateřina 
Jachymčáková. 

Usnesení č.: 183/15/2021 
Návrh na usnesení: 

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

Hlasování:  
pro – 13 

Připomínky k zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny. 

Program: 

1. Zahájení a procesní záležitosti 
2. Informace o činnosti orgánů obce 
3. Poskytnutí neinvestičních finančních dotací na rok 2021 
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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 
 
Usnesení č.: 184/15/2021 
Návrh na usnesení: 

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 

Hlasování:  
pro – 13 

2. Informace o činnosti orgánů obce 

Paní místostarostka informovala o přijatých usneseních rady obce za období od minulého 
zasedání zastupitelstva obce. 

Paní starostka informovala o možnostech zapojení obce do rozvojových projektů v rámci 
Moravskoslezského kraje (POHO 2030) ve spolupráci s MSID a o podaných žádostech 
o dotaci. Mimo jiné hovořila o dotaci na plynovou kotelnu a rozvody v budově ZŠ Doubrava, 
rekonstrukci a dovybavení sálů Národního domu Doubrava a o dotaci na plynovou kotelnu 
v MŠ Doubrava. Dále informovala o záměru soukromého investora vybudovat v obci Doubrava 
rodinný zábavní park. 

Předsedkyně finančního výboru, paní Bc. Jachymčáková uvedla, že výbor se sešel 22. února 
2021 a zabýval se výsledkem poslední kontroly provedené v roce 2020, která se týkala 
nákladů na topení v budově hasičské zbrojnice. Nebyla zjištěna žádná pochybení. Pro lepší 
srovnání by bylo vhodnější porovnat náklady za více topných období. 

Usnesení č.: 185/15/2021 
Návrh na usnesení: 

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

Hlasování:  
pro – 13 

3. Poskytnutí neinvestičních finančních dotací na rok 2021 

Materiál předložila paní starostka. 

Mgr. Ing. Ferenčíková oznámila, že jako předsedkyně spolku NAŠE DOUBRAVA je ve střetu 
zájmů a nebude hlasovat. Střet zájmů oznámili postupně ostatní členové zastupitelstva, kteří 
jsou členy spolků (Mgr. Krsek Pavel, Branny Vojtěch, Ing. Hanzel Marek, Bc. Jachymčáková 
Kateřina, Mgr. Jasenková Radomíra, Sosna Zdeněk, MUDr. Spurný Pavel, Ing. Vrubel Petr). 
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Usnesení č.: 186/15/2021 
Návrh na usnesení: 

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. 

Hlasování:  
pro – 10 
proti – 0 
zdrželi se – 2 (MUDr. Spurný Pavel, Ing. Vrubel Petr)  

nehlasovala – Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina 

4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Doubrava na roky 2022 – 2024 

Materiál předložila paní starostka. 

Ing. Hanzel upozornil na chybu v textové části komentáře ke střednědobému výhledu. 
Předpokládané rozpuštění ZBÚ ve výhledu 2022-2024 není 13.019 tis. Kč, ale 15.019 tis. Kč. 
Dále Ing. Hanzel navrhl, aby „Zůstatek ZBÚ k 31.12.2020“ byl přeformulován na 
„Předpokládaný zůstatek ZBÚ k 31.12.2021“. 

Usnesení č.: 187/15/2021 
Návrh na usnesení: 

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. 

Hlasování:  
pro – 9 
proti – 0 
zdrželi se – 4 (Mgr. Ing. Ferenčíková, Mgr. Pavel Krsek, MUDr. Spurný Pavel, Ing. Vrubel 

Petr)  

5. Prodej pozemků parc. č. 292, 293 a 294, všechny v k. ú. Doubrava u Orlové 

Materiál předložila paní starostka. 

Usnesení č.: 188/15/2021 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
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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. 

Hlasování:  
pro – 13 

6. Prodej pozemků parc. č. 374, 375 a 376, všechny v k. ú. Doubrava u Orlové 

Materiál předložila paní starostka.  

Usnesení č.: 189/15/2021 
Návrh na usnesení: 

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. 

Hlasování:  
pro – 10 
proti – 0 
zdrželi se – 3 (Mgr. Ing. Ferenčíková, MUDr. Spurný Pavel, Ing. Vrubel Petr)  

7. Pořízení dopravního automobilu JSDH Doubrava 

Materiál předložila paní starostka.  

Usnesení č.: 190/15/2021 
Návrh na usnesení: 

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. 

Hlasování:  
pro – 13 
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8. Organizační a různé 

Paní starostka informovala členy zastupitelstva o kontrole zimní údržby zajišťované firmou 
Doubravan Car s.r.o., kterou osobně provedla po vystoupení pan Šebesty na minulém 
zasedání zastupitelstva. Pan Šebesta poukázal na neprovádění, resp. nekvalitní provádění 
zimní údržby. Paní starostka žádné problémy nezjistila. 

Dále paní starostka pozvala členy zastupitelstva na pietní akt, který proběhne v souladu 
s aktuální epidemiologickou situaci dne 5. května od 16:30 hod. 

9. 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 26.04.2021 
 
Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Radomíra Jasenková   ………………………………… 
 
 

 Zdeněk Sosna    ………………………………….
  

 
 
 
 
Mgr. Dáša Murycová 
starostka obce Doubrava  


