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Zápis 

z 16. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne 16.06.2021 
v 16:30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava 

 
Zahájení v 16:30 hod.       Ukončení v 18:50 hod.  

1. Zahájení a procesní záležitosti  

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

Procesní záležitosti:     

Z celkového počtu 15 členů bylo přítomno 10 členů ZO (viz listina přítomných). 

Přítomni:  
Branny Vojtěch, Bc. Jachymčáková Kateřina, Mgr. Jasenková Radomíra, Kielkovský Jiří, Mgr. 
Krsek Pavel, Mgr. Murycová Dáša, Penkalová Ivana, Siekierová Ivana, Sosna Zdeněk, 
Šebesta Radek 

Nepřítomni:  
Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Ing. Hanzel Marek, Piperková Gabriela, MUDr. Spurný Pavel, 
Ing. Vrubel Petr  

Zapisovatelem byl určen Ing. Tadeáš Bijok. 

Ověřovateli zápisu byli určeni paní Ivana Penkalová 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 Vojtěch Branny. Pan Branny 
s kandidaturou souhlasil. 

Usnesení č.: 191/16/2021 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
v o l í  
předsedou návrhové komise pana Vojtěcha Branného. 

Hlasování:  
pro – 10 

O funkci člena návrhové komise projevili zájem pan Zdeněk Sosna a paní Bc. Kateřina 
Jachymčáková. 

Usnesení č.: 192/16/2021 
Návrh na usnesení: 

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

Hlasování:  
pro – 10 

Připomínky k zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny. 

Program: 

1. Zahájení a procesní záležitosti 
2. Informace o činnosti orgánů obce 
3. Účetní závěrka obce Doubrava sestavená k rozvahovému dni 31.12.2020 
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4. Závěrečný účet obce Doubrava za rok 2020 
5. Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná – SMOOK za rok 2020 
6. Rozpočtové úpravy – rozpočtové opatření č. 4 
7. Darování podílů pozemku parc. č. 2418/2 v k.ú. Doubrava u Orlové   
8. Podání žádosti do meziresortní komise na schválení realizace projektu „Příprava území 

pro rozvoj obce Doubrava“ 
9. Organizační a různé 
10. Diskuse a závěr 

Paní starostka navrhla doplnění programu o bod: 

9.1. Dohoda o záměru se společností VISTA BONA, a.s. – Zábavně naučný rodinný park 
Doubrava 

Materiál k uvedenému bodu obdrželi členové zastupitelstva dodatečně dne 14.06.2021.  

Usnesení č.: 193/16/2021 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e   
program 16. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava konaného dne 16.06.2021  

1. Zahájení a procesní záležitosti 
2. Informace o činnosti orgánů obce 
3. Účetní závěrka obce Doubrava sestavená k rozvahovému dni 31.12.2020 
4. Závěrečný účet obce Doubrava za rok 2020 
5. Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná – SMOOK za rok 2020 
6. Rozpočtové úpravy – rozpočtové opatření č. 4 
7. Darování podílů pozemku parc. č. 2418/2 v k.ú. Doubrava u Orlové   
8. Podání žádosti do meziresortní komise na schválení realizace projektu „Příprava území 

pro rozvoj obce Doubrava“ 
9. Organizační a různé 

9.1. Dohoda o záměru se společností VISTA BONA, a.s. – Zábavně naučný rodinný park 
Doubrava 

10. Diskuse a závěr 

Hlasování:  
pro – 8 
proti – 0 
zdrželi se – 2 (Mgr. Krsek Pavel, Šebesta Radek)  

2. Informace o činnosti orgánů obce 

Informaci o činnosti rady obce uvedly paní Ivana Siekierová a Mgr. Dáša Murycová. 

Usnesení č.: 194/16/2021 
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 – 10 

3. Účetní závěrka obce Doubrava sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2020 

Materiál uvedla paní starostka. 

Usnesení č.: 195/16/2021 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e  
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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. 2020 dle 
předložených materiálů – rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha.  

Hlasování:  
pro – 9 
proti – 0 
zdržel se – 1 (Mgr. Krsek Pavel)  

4. Závěrečný účet obce Doubrava za rok 2020 

Materiál uvedla paní starostka. 

Usnesení č.: 196/16/2021 
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 2020 

2 .  b e r e  n a  v ě d o m í  
zprávu auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Doubrava za rok 2020 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 2020 bez výhrad. 

Hlasování:  
pro – 9 
proti – 0 
zdržel se – 1 (Mgr. Krsek Pavel)  

5. Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná – SMOOK za rok 2020 

Materiál uvedla paní starostka. 

Usnesení č.: 197/16/2021 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
b e r e  n a  v ě d o m í    
celoroční hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná, závěrečný účet za rok 2020 
a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2020 bez výhrad (příjmy ve výši 
1.172,82 tis. Kč a výdaje ve výši 1.710,62 tis. Kč a financování ve výši 537,81 tis. Kč). 

Hlasování:  
pro – 10 

6. Rozpočtová úprava – rozpočtové opatření č. 4 

Materiál uvedla paní starostka. 

Usnesení č.: 198/16/2021 
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. 2021 – rozpočtové opatření č. 4 dle předloženého materiálu. 

Hlasování:  
pro – 10 
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7. Převod podílů pozemků pod komunikacemi 

Materiál uvedla paní starostka. 

Usnesení č.: 199/16/2021 
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 pozemku parc. č. 2418/2, vedený jako druh pozemku ostatní 
plocha, způsob využití ostatní komunikace, ve vlastnictví 

.............................................................................................................................................

.................................................... 

2 .  p o v ě ř u j e   
starostku obce k uzavření darovací smlouvy mezi obcí Doubrava a osobami uvedenými 
v bodě 1, dle předloženého materiálu, předmětem daru jsou podíly pozemku parc. 
č. 2418/2, v k. ú. Doubrava u Orlové. 

Hlasování:  
pro – 10 

8. Podání žádosti do meziresortní komise na schválení realizace projektu „Příprava 
území pro rozvoj obce Doubrava“ 

Materiál uvedla paní starostka.  

Zdůraznila, že snahou vedení obce je, při hledání dalších zdrojů financování uvedeného 
záměru, využít v maximální míře zřejmé podpory Moravskoslezského kraje. Přesto, zejména 
v otázce financování přípravné fáze, tj. přípravy projektové dokumentace, je velmi 
pravděpodobné, že z důvodu neodkladnosti jejího pořízení, bude obec nucena využít také 
vlastní zdroje financování. Předběžný odhad výdajů souvisejících se zpracováním projektové 
dokumentace je cca 2,0 mil. Kč. Úhrada by se pravděpodobně týkala až roku 2022. 

Mgr. Krsek vyjádřil nesouhlas se spojováním projednání žádosti do meziresortní komise se 
záležitostí zpracování projektové dokumentace z obecních zdrojů. 

Usnesení č.: 200/16/2021 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava   
s c h v a l u j e  
podání žádosti do meziresortní komise na schválení realizace projektu „Příprava území pro 
rozvoj obce Doubrava“.  

Hlasování:  
pro – 10 

9. Organizační a různé 

9.1. Dohoda o záměru se společností VISTA BONA, a.s. – Zábavně naučný rodinný park 
Doubrava 

Materiál uvedla paní starostka.  

Mimo jiné uvedla, že se záměrem vybudování zábavně naučného rodinného parku v Doubravě 
bylo seznámeno také vedení Moravskoslezského kraje. Moravskoslezský kraj vyjádřil tomuto 
záměru jednoznačnou podporu.   

Mgr. Krsek se vyjádřil kriticky k celému záměru vybudování zábavně naučného rodinného 
parku Doubrava. Poukázal na to, že společnost VISTA BONA, a.s. nebude dlouhodobě 
vytvářet zisk a obec z jejího podnikání, s ohledem na příjmy ze státního rozpočtu, nebude mít 
nic. Návštěvníci parku budou, obdobně jako u Dinoparku, utrácet své peníze pouze v areálu 
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parku, a nikoliv v obci. Centrum obce zůstane stranou. Nevěří tomu, že zábavní park obohatí 
život v obci. 

Na názor pana Mgr. Krska reagovala paní starostka. Uvedla, že chápe jeho obavy a sama si 
obdobné otázky pokládala. Proto spolu s radními využila možnosti návštěvy parku Mirakulum 
a radnice města Milovice v čele s panem starostou a na vlastní oči se přesvědčila, že 
fungování zábavního parku může být prospěšné pro obě strany.  

Mgr. Krsek se dále dotázal, zda byl o záměru informován současný nájemce části areálu 
zámku spolek Zámecká stáj. 

Na dotaz reagoval pan Branny. Uvedl, že v rámci jednání se zástupci Moravskoslezského 
kraje byla diskutována mimo jiné i varianta vybudování nových stájí. Jinak má za to, že jednání 
se spolkem jsou předčasná.  

Usnesení č.: 201/16/2021 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava   
s c h v a l u j e  
uzavření Dohody o záměru se společností VISTA BONA, a.s. dle předloženého návrhu. 

Hlasování:  
pro – 9 
proti – 1 (Mgr. Krsek Pavel) 
zdržel se – 0  

Různé: 

Pan Sosna upozornil na chybějící dopravní značku u přechodu u základní školy. Dále vznesl 
dotaz, kdy budou uvedeny do řádného stavu pozemky po demolicích rodinných domů v centru 
obce. Pan Šebesta dodal, že je nutné dohlédnout na likvidaci základů staveb. 

Paní starostka uvedla, že se těmito podněty bude zabývat. Uvedení pozemků po demolicích 
do řádného stavu bude urgovat. 

10. Diskuse a závěr   

Do diskuse se přihlásil občan obce pan Radek Hanzel. 

Na jeho dotazy týkající se separace odpadu ve Finských domcích, odkanalizování silnice 
u Finských domků a vysoké prašnosti na ulici Komendir – Armáda odpověděla paní starostka. 

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 22.06.2021 
 
Ověřovatelé zápisu:  Ivana Penkalová    ………………………………… 

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

 
Mgr. Dáša Murycová 
starostka obce Doubrava  


