Zápis
ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne 15.09.2021
v 16:30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava
Zahájení v 16:30 hod.

Ukončení v 19:25 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, Sosna Zdeněk, Ing. Vrubel Petr
Nepřítomni:
MUDr. Spurný Pavel, Šebesta Radek
Zapisovatelem byl určen Ing. Tadeáš Bijok.
Ověřovateli zápisu byli určeni paní Ivana Penkalová a Bc. Jachymčáková Kateřina.
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 Mgr. Krsek Pavel. Pan Krsek s kandidaturou
nesouhlasil. Dále byla navržena Mgr. Radomíra Jasenková. Paní Jasenková s kandidaturou
souhlasila.
Usnesení č.: 202/17/2021
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubrava
volí
předsedkyní návrhové komise paní Mgr. Radomíru Jasenkovou.
Hlasování:
pro – 13
O funkci člena návrhové komise projevili zájem pan Zdeněk Sosna a pan Ing. Marek Hanzel.
Usnesení č.: 203/17/2021
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubrava
volí
členy návrhové komise pana Zdeňka Sosnu a pana Ing. Marka Hanzla.
Hlasování:
pro – 13
Připomínky k zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny.
Paní starostka přečetla návrh programu s doplněním bodu 3.1. Diskuse – k problematice
revitalizace Finských domků.
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------------------------------------------------------------------------------------------Na zasedání se dostavil pan MUDr. Pavel Spurný
Celkový počet přítomných členů zastupitelstva obce – 14
------------------------------------------------------------------------------------------Program:
1. Zahájení a procesní záležitosti
2. Negativní jevy a trestná činnost na území obce
3. Informace o činnosti orgánů obce
3.1. Diskuse
4. Změna č.1 územního plánu obce Doubrava
5. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 1/2021, o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství na území obce Doubrava
6. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 2/2021, o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství
7. Záměr prodeje částí pozemku parc. č. 275/1 v k. ú. Doubrava u Orlové
8. Žádost o prodej obecního pozemku pro příjezd k parc. č. 189/4 a 189/2 v k. ú. Doubrava
u Orlové
9. Převod pozemků do vlastnictví obce Doubrava
9.1. Odkup pozemků od společnosti Asental Land, s.r.o.
9.2. Odkup pozemků parc. č. 853/6, 853/7, 856/2, 857/2, 858/3, 858/4, 858/5, 1039/3,
1140/2 a 1141/2 všechny v k. ú. Doubrava u Orlové pro realizaci projektu
„Rekonstrukce silnice III/472 Doubrava – Dědina“
9.3. Odkup pozemků parc. č. 2551/2, 2553/2, 2554/3 všechny v k. ú. Doubrava
u Orlové pro realizaci projektu „Rekonstrukce silnice III/472 Doubrava – Dědina“
10. Převod pozemku parc. č. 425 v k.ú. Doubrava u Orlové do vlastnictví obce Doubrava
11. Pořízení zahradního domku na zahradu Národního domu v Doubravě
12. Elektronická dražba nemovitých věcí – částí pozemků parc. č. 670 a 737 oba v k. ú.
Doubrava u Orlové
13. Záměr poskytnutí finanční podpory vlastníkům nemovitostí při zajištění projektové
dokumentace na výstavbu soukromých částí kanalizačních přípojek v rámci projektu
„Odkanalizování obce Doubrava“
14. Organizační a různé
15. Diskuse a závěr
Usnesení č.: 204/17/2021
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubrava
schvaluje
program 17. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava konaného dne 15.09.2021 tak, jak byl
přednesen paní starostkou.
Hlasování:
pro – 14
2. Negativní jevy a trestná činnost na území obce
Na základě pozvání se dostavili zástupci bezpečnostních složek, pan Mgr. Robert Neumann,
vedoucí oddělení PČR Orlová a pan Pavel Černoušek, zástupce MěP Orlová.
Pan Mgr. Robert Neumann se představil jako nový vedoucí oddělení PČR Orlová. Uvedl, že
registrovaná trestná činnost na území obce kopíruje všeobecně klesající trend. Ve srovnání
s rokem 2020 klesla trestná činnost na území města Orlové a obce Doubravy za srovnatelné
období o cca 100 trestných činů. Na území obce Doubrava bylo v letošním roce spácháno pět
trestných činů což bylo o pět trestných činů méně než za stejné období v roce 2020.
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Usnesení č.: 205/17/2021
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubrava
bere na vědomí
informaci o negativních jevech a trestné činnosti v obci Doubrava.
Hlasování:
pro – 14
3. Informace o činnosti orgánů obce
Paní starostka vysvětlila důvody nezařazení na pořad dnešního zasedání bodu „Vyhodnocení
dohody s OKD, a.s.“. Do dnešního dne nedošlo ze strany OKD, a.s. vyjádření k výzvě k plnění
závazku ze smlouvy, kterou na jednání dne 5. srpna t.r., za účasti ředitelů DIAMO, státní
podnik a OKD, a.s., převzal osobně ředitel OKD, a.s., Ing. Tabášek. Jedná se o úhradu
příspěvku ve výši 2 mil. Kč na rozvoj a obnovu obce Doubrava. Je pravděpodobné, že
uvedenou problematikou se bude zastupitelstvo obce zabývat na mimořádném zasedání.
Dále se paní starostka zabývala záležitostí plánované revitalizace lokality Finských domků
a Desetidomků. Informovala přítomné o krocích, které podnikla poté, kdy se dne 8.9.2021
dozvěděla o jednáních odpovědných pracovníků společnosti Heimstaden s.r.o. s některými
nájemníky finských domků ve věci ukončení nájmu. Konstatovala, že ze strany společnosti
Heimstaden došlo k selhání komunikace s obcí a tuto skutečnost potvrdil sám ředitel pro vnější
vztahy společnosti Heimstaden.
K problematice revitalizace lokality Finských domků a Desetidomků následovala diskuse dle
bodu č. 3.1. programu.
Do diskuse se písemně přihlásili tito občané (v abecedním pořadí):
Patrik Babiš, Ondřej Frej, Radek Hanzel, Pavel Juřík, Anna Kusalová, Miloslav Oravec,
Margita Pešková, Jiřina Stachowiczová, Šárka Venglářová a Marie Vlachová.
Řada dalších přítomných občanů vstupovala do diskuse bez přihlášení.
Z řad členů zastupitelstva se do diskuse zapojili: Branny Vojtěch, Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina,
Ing. Hanzel Marek, Bc. Jachymčáková Kateřina, Mgr. Jasenková Radomíra, Kielkovský Jiří,
Mgr. Krsek Pavel, Penkalová Ivana, Siekierová Ivana a MUDr. Spurný Pavel.
Diskutovaná témata lze shrnout takto:
Kam se budou stěhovat nájemníci, než se postaví nové domy?
Jaké je předpokládané nájemné v jednotlivých bytových dispozicích?
Proč se pilotní projekt neplánuje v místě současných demolic zchátralých FD?
Bude možná sleva na nájmu v nových domech pro dotčené stávající nájemníky jako
kompenzace za ztíženou situaci?
Budou mít nájemníci se smlouvou na dobu určitou také primární právo na nájem v nových
domcích?
Je přijatelný návrh občanů na zachování stávajících dispozic (dvojdomky) v nových domech?
V případě, že nájemníci sami požádají o předčasné ukončení nájemní smlouvy z důvodu
budoucího stěhování, bude jim nájemní smlouva ukončena dohodou k požadovanému datu?
Jak bude naloženo s nájemníky, kteří provedli opravy svépomocí se souhlasem vlastníka,
budou jimi vytvořené hodnoty finančně kompenzovány?
Proč sdělené ukončení nájemního vztahu není termínováno po procesu představení studie
a platného vydání demoličního výměru stavebním úřadem?
Paní starostka sdělila přítomným že, položené otázky a podněty postoupí generálnímu řediteli
Heimstaden s.r.o., Ing. Rafajovi a pokusí se zajistit schůzku vedení společnosti s občany.
Po ukončení diskuse pokračovala paní starostka dalšími informacemi o činnosti orgánů obce.
Uvedla, že rada obce schválila doplnění plánu kulturních a společenských akcí na rok 2021
o adventní koncert. Dále došlo k uzavření smlouvy mezi MFČR a zhotovitelem stavby
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„Odkanalizování obce Doubrava“. Dokončují se podklady pro jednání meziresortní komise ve
věci schválení projektu „Příprava území pro rozvoj obce Doubrava“, které proběhne dne
30.9.2021.
Usnesení č.: 206/17/2021
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubrava
bere na vědomí
informaci o činnosti orgánů obce.
Hlasování:
pro – 14
4. Změna č. 1 územního plánu obce Doubrava
Materiál uvedla paní starostka.
Usnesení č.: 207/17/2021
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubrava
vydává
podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 55
ve spojení s § 54 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a § 16
vyhlášky 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti Změnu č. 1 územního plánu obce Doubrava
formou opatření obecné povahy pod č.j.: OUDo 1207/2021 dle přiloženého materiálu.
Hlasování:
pro – 14
5. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 1/2021, o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství na území obce Doubrava
Materiál uvedla paní místostarostka.
Usnesení č.: 208/17/2021
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubrava
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku obce Doubrava č. 1/2021, o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství na území obce Doubrava, dle přiloženého materiálu.
Hlasování:
pro – 14
6. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 2/2021, o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství
Materiál uvedla paní místostarostka.
Mgr. Ing. Ferenčíková se dotázala, jaká bude četnost vývozu odpadu.
Paní místostarostka uvedla, že četnost u komunálního odpad je 1 x za 14 dnů (120 l nádoba),
u plastu 1 x za měsíc (240 l nádoba) a BIO odpad v období od března do listopadu 1 x za 14
dnů (240 l nádoba).
MUDr. Spurný se dotázal, zda se neuvažovalo o motivaci občanů k třídění odpadu.
Paní starostka odpověděla, že v požadavcích výběrového řízení byla podmínka, že vozidla
mají mít čtecí zařízení a nádoby mají být opatřeny čipy. Nicméně v současné době svozové
firmy nejsou schopny zajistit odpovídající statistické výstupy.
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Mgr. Krsek uvedl, že řada obcí, zejména v jižních Čechách, od různých čtecích kódů a vážení
odpadu ustupuje.
Ing. Vrubel se dotázal, jak bude svoz řešen v místech, kam se vozidla svozové firmy
nedostanou.
Paní starostka uvedla, že v těchto případech bude místo odkládání odpadu dohodnuto
individuálně s občany na místě.
Mgr. Ferenčíková se dotázala, jak bude budou řešeny případy, kdy občané požádají o dvě
popelnice.
Paní starostka připustila, že by nádob mohlo být více, avšak až po ověření, že domácnost
řádně odpad třídí a odkládá do příslušných nádob. Varianta, že by si občan nádobu připlatil,
není možná.
Paní místostarostka dodala, že výjimka je možná pouze u BIO odpadu, kdy si občané budou
moci se svozovou firmou samostatně dohodnout poskytnutí další nádoby za úplatu.
Pan Kielkovský se dotázal, jak bude řešen případ, kdy někdo podniká v rodinném domku.
Paní starostka odpověděla, že v tomto případě by měl být podnikatel zapojen do sytému
odpadového hospodářství na území obce Doubrava na základě smlouvy, případně by si mohl
likvidaci odpadu se svozovou firmou dohodnout samostatně.
Usnesení č.: 209/17/2021
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubrava
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku obce Doubrava č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství dle předloženého materiálu.
Hlasování:
pro – 9
proti – 4 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Piperková Gabriela, MUDr. Spurný Pavel, Ing. Vrubel
Petr)
zdrželi se – 1 (Mgr. Krsek Pavel))
7. Záměr prodeje částí pozemku parc. č. 275/1 v k. ú. Doubrava u Orlové
Materiál uvedla paní starostka.
Usnesení č.: 210/17/2021
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubrava
neschvaluje
prodej částí pozemku parc. č. 275/1 v k. ú. Doubrava u Orlové, dle předloženého materiálu.
Hlasování:
pro – 10
proti – 4 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Piperková Gabriela, MUDr. Spurný Pavel, Ing. Vrubel
Petr)
zdrželi se – 0
8. Žádost o prodej obecního pozemku pro příjezd k parc. č. 189/4 a 189/2 v k. ú. Doubrava
u Orlové
Materiál uvedla paní starostka.
Usnesení č.: 211/17/2021
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubrava
neschvaluje
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prodej pozemku pro příjezdovou cestu k pozemkům parc. č. 189/4 a 189/2 v k. ú. Doubrava u
Orlové, dle předloženého materiálu.
Hlasování:
pro – 14
9.1. Odkup pozemků od společnosti Asental Land, s.r.o.
Materiál uvedla paní starostka.
Usnesení č.: 212/17/2021
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubrava
1. schvaluje
koupi pozemků parc. č. 388/2 o výměře 58 m2, 398/2 o výměře 152 m2, 630/7 o výměře
18 m2, 766/5 o výměře 1 m2, 824/2 o výměře 16 m2, 824/3 o výměře 265 m2, 842/4
o výměře 34 m2, 850/2 o výměře 3 m2, 852/4 o výměře 15 m2, 1064/2 o výměře 3 m2,
2537/2 o výměře 211 m2, 2541/2 o výměře 482 m2, 2542/2 o výměře 22 m2, 2544/2
o výměře 12 m2, 2547/2 o výměře 5 m2, 2548/2 o výměře 15 m2, 2548/3 o výměře 2 m2,
2554/2 o výměře 5 m2, 2585/2 o výměře 7 m2, 2591/2 o výměře 43 m2, 2591/3 o výměře
8 m2, 2596/4 o výměře 16 m2, 3572 o výměře 1.871 m2 a 5058 o výměře 659 m2, všechny
v k. ú. Doubrava u Orlové od společnosti Asental Land, s.r.o., IČ 27769143, se sídlem
Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava za cenu obvyklou 60,- Kč/m2.
2. pověřuje
starostku obce Doubrava uzavřením kupní smlouvy na koupi pozemků parc. č. 388/2,
398/2, 630/7, 766/5, 824/2, 824/3, 842/4, 850/2, 852/4, 1064/2, 2537/2, 2541/2, 2542/2,
2544/2, 2547/2, 2548/2, 2548/3, 2554/2, 2585/2, 2591/2, 2591/3, 2596/4, 3572 a 5058,
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 návrhu.
Hlasování:
pro – 14
9.2. Odkup pozemků parc. č. 853/6, 853/7, 856/2, 857/2, 858/3, 858/4, 858/5, 1039/3, 1140/2
a 1141/2 všechny v k. ú. Doubrava u Orlové pro realizaci projektu „Rekonstrukce
silnice III/472 Doubrava – Dědina“
Materiál uvedla paní starostka.
Usnesení č.: 213/17/2021
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubrava
1. schvaluje
odkup pozemků parc. č. 853/6 o výměře 264 m2, od ..............................., bytem
.............................., parc. č. 853/7 o výměře 2 m2, od ......................................, bytem
..............................., parc. č. 856/2 o výměře 47 m2, parc. č. 857/2 o výměře 29 m2, parc.
č. 858/3 o výměře 49 m2, 858/4 o výměře 1 m2, parc. č. 858/5 o výměře 1 m2, všechny od
p. ................................ a p. ..............................., oba bytem ....................................., parc.
č. 1039/3 o výměře 2 m2, od p. ............................ a p. ............................., oba bytem
................................................., parc. č. 1140/2 o výměře 2 m2, od p. ...............................,
bytem
...................................,
........................................,
bytem
.....................................................j
a
p.
...............................bytem
........................................ a parc. č. 1141/2 o výměře 3 m2, od p. .......................................
a ........................................., oba bytem .............................................., (všechny pozemky
v k. ú. Doubrava u Orlové) z důvodu potřeby vlastnit tyto pozemky pro realizaci veřejně
prospěšné stavby dopravní infrastruktury s názvem „Rekonstrukce silnice III/472 Doubrava
– Dědina“ za cenu obvyklou 60,- Kč/m2.
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2. pověřuje
starostku obce Doubrava uzavřením kupních smluv na koupi pozemků parc. č. 853/6,
853/7, 856/2, 857/2, 858/3, 858/4, 858/5, 1039/3, 1140/2, 1141/2, 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 návrhu.
Hlasování:
pro – 14
9.3. Odkup pozemků parc. č. 2551/2, 2553/2, 2554/3 všechny v k. ú. Doubrava u Orlové
pro realizaci projektu „Rekonstrukce silnice III/472 Doubrava – Dědina“
Materiál uvedla paní starostka.
Usnesení č.: 214/17/2021
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubrava
1. schvaluje
odkup pozemků parc. č. 2551/2 o výměře 89 m2, 2553/2 o výměře 57 m2 a 2554/3 o výměře
4 m2 všechny v k. ú. Doubrava u Orlové od p. .......................................... bytem
........................................, z důvodu potřeby vlastnit tyto pozemky pro realizaci veřejně
prospěšné stavby dopravní infrastruktury s názvem „Rekonstrukce silnice III/472 Doubrava
– Dědina“ za cenu vyšší než obvyklou, a to 100,- Kč/m2 z důvodů uvedených v důvodové
zprávě.
2. pověřuje
starostku obce Doubrava uzavřením kupních smluv na koupi pozemků parc. č. 2551/2,
2553/2, 2554/3, 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 návrhu.
Hlasování:
pro – 14
10. Převod pozemku parc. č. 425 v k.ú. Doubrava u Orlové do vlastnictví obce Doubrava
Materiál uvedla paní starostka.
Usnesení č.: 215/17/2021
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubrava
schvaluje
převod pozemku parc. č. 425 v k.ú. Doubrava u Orlové, včetně budovy čp. 81, do vlastnictví
obce Doubrava, na základě kupní smlouvy mezi obcí Doubrava a spol. OKD a.s., Stonavská
2179, 735 34 Karviná, za kupní cenu 52.368,- Kč, dle předloženého materiálu.
Hlasování:
pro – 14
11. Pořízení zahradního domku na zahradu Národního domu v Doubravě
Materiál uvedla paní starostka.
Mgr. Krsek upozornil na nutnost řádného odvedení dešťové vody, aby nedocházelo
k podmáčení zahradního domku.
Usnesení č.: 216/17/2021
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubrava
schvaluje
pořízení nového zahradního domku na zahradu Národního domu v Doubravě od spol.
DOORSTONE s.r.o., IČ 46110526, se sídlem Družstevná 849, 027 43 Nižná, Slovensko, dle
předloženého materiálu.
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Hlasování:
pro – 14
12. Elektronická dražba nemovitých věcí – částí pozemků parc. č. 670 a 737 oba v k. ú.
Doubrava u Orlové
Materiál uvedla paní starostka.
Usnesení č.: 217/17/2021
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubrava
1. schvaluje
a) účast na elektronické dražbě dle podmínek stanovených Usnesením Exekutorského
úřadu Šumperk, čj. 139 EX 12063/17-108, na prodej spoluvlastnických podílů částí
pozemků parc. č. 670 a 737 oba v k. ú. Doubrava u Orlové, za účelem jejich koupě.
b) složení dražební jistoty ve výši 7.000,- Kč na bankovní účet Exekutorského úřadu
Šumperk
2. pověřuje
starostku obce, Mgr. Dáši Murycovou, zastupováním obce Doubrava na této dražbě
a stanovením maximální výše ceny za dražený podíl na pozemku v mezích schváleného
rozpočtu, dle podmínek dražební vyhlášky.
Hlasování:
pro – 10
proti – 4 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Piperková Gabriela, MUDr. Spurný Pavel, Ing. Vrubel
Petr)
zdrželi se – 0
13. Záměr poskytnutí finanční podpory vlastníkům nemovitostí při zajištění projektové
dokumentace na výstavbu soukromých částí kanalizačních přípojek v rámci projektu
„Odkanalizování obce Doubrava“
Materiál uvedla paní starostka.
Usnesení č.: 218/17/2021
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvu obce Doubrava
schvaluje
záměr poskytnutí finanční podpory vlastníkům nemovitostí při zajištění projektové
dokumentace na výstavbu soukromých částí kanalizačních přípojek v rámci projektu
„Odkanalizování obce Doubrava“ postupem uvedeným v přiložených materiálech.
Hlasování:
pro – 10
proti – 0
zdrželi se – 4 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Piperková Gabriela, MUDr. Spurný Pavel, Ing.
Vrubel Petr)
14. Organizační a různé
Paní starostka provedla společně se členy zastupitelstva shrnutí požadavků, které vyplynuly
z diskuse s občany Finských domků a Desetidomků směrem ke společnosti Heimstaden s.r.o.
Různé:
Mgr. Ing. Ferenčíková navrhla, aby se program zasedání zastupitelstva buď zveřejňoval ve
Zpravodaji, případně na dřevěných vývěskách po vzoru Dětmarovic.
Paní starostka uvedla, že ve Zpravodaji by to z důvodu termínu uzávěrky bylo problematické,
avšak na vývěskách tomu nic nebrání.
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MUDr. Spurný upozornil na nutnost provedení ořezu větví (náletů) v lokalitě Hranice. Vzrostla
zeleň brání řidičům ve výhledu.
Paní starostka uvedla, že se tímto podnětem bude úřad zabývat v pracovním pořádku.
15. 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 17.09.2021
Ověřovatelé zápisu:

Ivana Penkalová

…………………………………

Bc. Jachymčáková Kateřina ………………………………….

Mgr. Dáša Murycová
starostka obce Doubrava
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