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Zápis

ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne 14. 09. 2015
v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava

Zahájení v 16:35 hod. Ukončení v 18:35 hod.

1. Zahájení a procesní záležitosti 

Zasedání zahájil a řídil pan starosta Mgr. Pavel Krsek.

Procesní záležitosti    

Z celkového počtu 15 členů zastupitelstva bylo přítomno 13 (viz listina přítomných).

Přítomni: 

Ing. Czapek Petr, Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Mgr. Jasenková Radomíra, Mgr. Krsek Pavel, 

Mgr. Murycová Dáša, Rovňaníková Jiřina, Siekierová Ivana, Szebesta Lukáš, Ing. Szyroká 

Květuše, Bc. Šotkovská Světluše, Trzaskalik Libor, Venglářová Šárka, Ing. Vrubel Petr

Nepřítomni: 

Ing. Dobrý Libor, MUDr. Spurný Pavel

Pan starosta konstatoval, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

Zapisovatelkou byla určena paní Marie Procházková.

Ověřovateli byli určeni Ing. Petr Czapek a paní Mgr. Dáša Murycová.

Pan starosta upozornil na skutečnost, že pro účely vyhotovení zápisu ze zasedání je 
prováděn zvukový záznam zasedání a rovněž videozáznam, který bude zpřístupněn na 
webové stránce obce. 

Dále pan starosta uvedl, 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 Libor Trzaskalik. Pan Trzaskalik 
s kandidaturou souhlasil. 

Usnesení č.: 130/7/2015 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Doubrava
volí 
předsedou návrhové komise pana Libora Trzaskalika

Hlasování: 

pro – 12 
zdržel se – 1 (Libor Trzaskalik) 

Na funkci členů návrhové komise byla navržena paní Jiřina Rovňaníková a Ing. Petr Vrubel. 
Oba s navrženou kandidaturou vyslovili souhlas. 

Usnesení č.: 131/7/2015

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Doubrava
volí 
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členy návrhové komise paní Jiřinu Rovňaníkovou a Ing. Petra Vrubla.

Hlasování: 

pro – 11
zdrželi se – 2 (Jiřina Rovňaníková, Ing. Petr Vrubel)

Připomínky k minulému zápisu:

Připomínku vznesla Ing. Jiřina Ferenčíková. Sdělila, že v usnesení č. 128/6/2015 v druhé 

větě písm. c) chybí „a státem uznané svátky“.

Pan starosta uvedl, že zápis bude doplněn.

Program:

1. Zahájení a procesní záležitosti
2. Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce 
3. Vyhodnocení Dohody na období 2007 – vydobytí zásob za období 2. pololetí 2014 a 

1. pololetí 2015
4. Stanovisko k hornické činnosti OKD, a.s. – porub 22 3952
5. Žádost o přijetí daru – pozemků parc. č. 2001, 2008 a části pozemků parc.č. 1991 

(podíl 3/29) a 2001/2 (podíl 3/29)
6. Záměr vybudování nového sběrného dvoru a projektová příprava sběrného dvoru
7. Rozpočtové úpravy – rozpočtové opatření č. 9 a poskytnutí peněžitého daru
8. Změna zřizovací listiny Mateřské školy Doubrava, okres Karviná, příspěvková 

organizace – dodatek č. 1
9. Změna zřizovací listiny Základní školy Doubrava, okres Karviná, příspěvková 

organizace – dodatek č. 3
10. Kulturní a společenské akce na rok 2016 pořádané obcí
11. Dodatek č. 2 ke stanovám Svazku měst a obcí okresu Karviná
12. Jednací řád výborů zastupitelstva obce – doplnění 
13. Organizační a různé
14. Diskuse a závěr

Usnesení č.: 132/7/2015

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Doubrava 

s c h v a l u j e

program 7. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava konaného dne 14. 09. 2015

1. Zahájení a procesní záležitosti

2. Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce 

3. Vyhodnocení Dohody na období 2007 – vydobytí zásob za období 2. pololetí 2014 a 

1. pololetí 2015

4. Stanovisko k hornické činnosti OKD, a.s. – porub 22 3952

5. Žádost o přijetí daru – pozemků parc. č. 2001, 2008 a části pozemků parc.č. 1991 

(podíl 3/29) a 2001/2 (podíl 3/29)

6. Záměr vybudování nového sběrného dvoru a projektová příprava sběrného dvoru

7. Rozpočtové úpravy – rozpočtové opatření č. 9 a poskytnutí peněžitého daru

8. Změna zřizovací listiny Mateřské školy Doubrava, okres Karviná, příspěvková 

organizace – dodatek č. 1

9. Změna zřizovací listiny Základní školy Doubrava, okres Karviná, příspěvková 

organizace – dodatek č. 3

10. Kulturní a společenské akce na rok 2016 pořádané obcí

11. Dodatek č. 2 ke stanovám Svazku měst a obcí okresu Karviná

12. Jednací řád výborů zastupitelstva obce – doplnění 
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13. Organizační a různé

14. Diskuse a závěr

Hlasování: 

pro – 13
Usnesení bylo přijato.

2. Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce

Ing. Czapek, předseda výboru pro rozvoj obce, uvedl, že výbor se sešel dne 31.srpna 2015. 
Jednání výboru se zúčastnil Ing. Radim Tabášek, manažer centra služeb a komunikace, 
OKD, a.s. a Zdeněk Kolář, provozovatel ČOV v obci Doubrava. Výbor projednal zajištění 
opravy komunikace „U dřevěnky“, návrh na převzetí areálu zámku od OKD, a.s. obcí 
Doubrava, žádost o stanovisko k hornické činnosti - porubu 22 3952. Výbor doporučuje, aby 
vznikla komise, která by se věnovala jen záležitosti s převzetím zámku.

Starosta upřesnil, že to nebude komise, ale pracovní skupina. 

Výbor doporučuje, aby zastupitelstvo obce schválilo těžbu ve výše jmenovaném porubu 22 
3952. Projednával se rovněž stav ČOV na území obce Doubrava, řešily se opravy hrazené 
z důlních škod.

Bc. Šotkovská, předsedkyně kontrolního výboru, uvedla, že nemá zápis, jelikož bude 
provedena kontrola teprve v měsíci září.

Ing. Szyroká, předsedkyně finančního výboru, uvedla, že výbor se sešel 31. srpna 2015 a 
zabýval se zhodnocením financování staveb obce, zhodnocením slavností obce Doubrava, 
které proběhly. Místostarostka obce Mgr. Murycová jako host seznámila finanční výbor 
s poskytnutými dotacemi. Na příští schůzce se výbor vyjádří k návrhu rozpočtu na rok 2016 
po zpracování radou obce.

Usnesení č.: 133/7/2015

Návrh na usnesení:

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

Hlasování: 

pro – 13
Usnesení bylo přijato.

3. Vyhodnocení Dohody na období 2007 – vydobytí zásob za období 2. pololetí 2014 a 
1. pololetí 2015

Materiál předložil starosta.

Usnesení č.: 134/7/2015

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Doubrava 

s c h v a l u j e

text Vyhodnocení Dohody na období 2007 – vydobytí zásob za období 2. pololetí 2014 a 1. 

pololetí 2015, uzavřené mezi Obcí Doubrava a OKD, a.s. 

Hlasování: 

pro – 13

Usnesení bylo přijato.
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4. Stanovisko k hornické činnosti OKD, a.s. – porub 22 3952

Materiál předložil starosta.

Usnesení č.: 135/7/2015

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Doubrava 

s c h v a l u j e

souhlasné stanovisko k hornické činnosti spočívající v dobývání porubu č. 22 3952 v 39. sloji 

ve 22. kře DP Doubrava v rozsahu dle přiložené žádosti

Hlasování: 

pro – 8 
proti – 4 (Ing. Ferenčíková Jiřina, Szebesta Lukáš, Venglářová Šárka, Ing. Vrubel Petr)
zdrželi se – 1 (Trzaskalik Libor)

Usnesení bylo přijato.

5. Žádost o přijetí daru – pozemků parc. č. 2001, 2008 a části pozemků parc.č. 1991 
(podíl 3/29) a 2001/2 (podíl 3/29)

Materiál předložil starosta.

Usnesení č.: 136/7/2015

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Doubrava 

n e 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, 

přijetí daru – pozemků parc. č. 2007 druh pozemku lesní pozemek, výměra 1316 m² a parc.č.  

2008, druh pozemku trvalý travní porost, výměra 392 m² a části pozemků parc.č. 1991 (podíl 

3/29) druh pozemku ostatní plocha, výměra 1338 m² a 2001/2 (podíl 3/29) druh pozemku 

lesní pozemek, výměra 897 m² , v k.ú. Doubrava u Orlové ve vlastnictví Ing. Iwo Kováře,  

bytem ..................... 

Hlasování: 

pro – 13

Usnesení bylo přijato.

6. Záměr vybudování nového sběrného dvoru a projektová příprava sběrného dvoru

Materiál předložil starosta.

Ing. Ferenčíková vznesla protinávrh, a to vypuštění v návrhu na usnesení konkrétního 
pozemku, tj. parc.č. 1154/5.

Usnesení č.: 137/7/2015

Návrh na usnesení (protinávrh Ing. Ferenčíkové):

Zastupitelstvo obce Doubrava

s c h v a l u j e

záměr vybudování nového sběrného dvoru na obecním pozemku a zadání zpracování 

projektové přípravy sběrného dvora.
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Hlasování: 

pro – 5
proti – 5 (Ing. Czapek Petr, Mgr. Krsek Pavel, Mgr. Murycová Dáša, Rovňaníková Jiřina, 

Siekierová Ivana)

zdržel se – 3 (Mgr. Jasenková Radomíra, Bc. Šotkovská Světluše, Ing. Szyroká Květuše

Usnesení nebylo přijato.

Usnesení č.: 138/7/2015

Návrh na usnesení: (původní)

Zastupitelstvo obce Doubrava 

s c h v a l u j e

záměr vybudování nového sběrného dvoru na obecním pozemku parc.č. 1154/5 katastrální 

území Doubrava u Orlové a zadání zpracování projektové přípravy sběrného dvora.

Hlasování: 

pro – 6
proti – 5 (Ing. Ferenčíková Jiřina, Szebesta Lukáš, Trzaskalik Libor, Venglářová Šárka, 

Ing. Vrubel Petr)

zdržel se – 2 (Bc. Šotkovská Světluše, Ing. Szyroká Květuše)

Usnesení nebylo přijato. Materiál byl projednán bez přijetí usensení.

7. Rozpočtové úpravy – rozpočtové opatření č. 9 a poskytnutí peněžitého daru

Materiál předložila místostarostka.

Usnesení č.: 139/7/2015

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Doubrava 

s c h v a l u j e

1. v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, úpravu rozpočtu r. 2015 – rozpočtové opatření č. 9 dle předloženého 
materiálu

2. v souladu s ustanovením § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, poskytnutí peněžitého daru organizaci Mazlíci v nouzi o.s., IČ 01231171 ve výši 
5.000,-- Kč

3. v souladu s ustanovením § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, poskytnutí peněžitého daru organizaci Chlupáči v nouzi o.s., IČ 228827773 ve 
výši 5.000,-- Kč

Hlasování: 

pro – 8
proti – 4 (Ing. Ferenčíková Jiřina, Szebesta Lukáš, Trzaskalik Libor, Venglářová Šárka)

zdržel se – 1 (Ing. Vrubel Petr)

Usnesení bylo přijato.

8. Změna zřizovací listiny Mateřské školy Doubrava, okres Karviná, příspěvková 
organizace – dodatek č. 1

Materiál předložila místostarostka.

Ing. Ferenčíková vznesla protinávrh.
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Usnesení č.: 140/7/2015

Návrh na usnesení (protinávrh Ing. Ferenčíkové):

Zastupitelstvo obce Doubrava

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 

pozdějších předpisů, dodatek č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Doubrava, okres 

Karviná, příspěvková organizace dle přiloženého návrhu s účinností od 01. 01. 2016 s tím, 

že v článku VIII bodě č. 2 se za slovo „zřizovatele“ vkládá „a po schválení zastupitelstvem“.

Hlasování: 

pro – 5
proti – 8 (Ing. Czapek Petr, Mgr. Jasenková Radomíra, Mgr. Krsek Pavel, Mgr. Murycová 

Dáša, Rovňaníková Jiřina, Siekierová Ivana, Ing. Szyroká Květuše, Bc. Šotkovská Světluše)

zdržel se – 0

Usnesení nebylo přijato.

Usnesení č.: 141/7/2015

Návrh na usnesení: (původní)

Zastupitelstvo obce Doubrava

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 

pozdějších předpisů, dodatek č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Doubrava, okres 

Karviná, příspěvková organizace dle přiloženého návrhu s účinností od 01. 01. 2016

Hlasování: 

pro – 8 
proti – 4 (Ing. Ferenčíková Jiřina, Szebesta Lukáš, Trzaskalik Libor, Venglářová Šárka)
zdrželi se – 1 (Ing. Vrubel Petr)

Usnesení bylo přijato.

9. Změna zřizovací listiny Základní školy Doubrava, okres Karviná, příspěvková 
organizace – dodatek č. 3

Materiál předložila místostarostka.

Usnesení č.: 142/7/2015

Návrh na usnesení (protinávrh Ing. Ferenčíkové):

Zastupitelstvo obce Doubrava

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 

pozdějších předpisů, dodatek č. 3 ke zřizovací listině Základní školy Doubrava, okres 

Karviná, příspěvková organizace dle přiloženého návrhu s účinností od 01. 01. 2016 s tím, 

že v článku VIII bodě č. 2 se za slovo „zřizovatele“ vkládá „a po schválení zastupitelstvem“.

Hlasování: 

pro – 5
proti – 8 (Ing. Czapek Petr, Mgr. Jasenková Radomíra, Mgr. Krsek Pavel, Mgr. Murycová 

Dáša, Rovňaníková Jiřina, Siekierová Ivana, Ing. Szyroká Květuše, Bc. Šotkovská Světluše)

zdržel se – 0

Usnesení nebylo přijato.
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Usnesení č.: 143/7/2015

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Doubrava

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 

pozdějších předpisů, dodatek č. 3 ke zřizovací listině Základní školy Doubrava, okres 

Karviná, příspěvková organizace dle přiloženého návrhu s účinností od 01. 01. 2016.

Hlasování: 

pro – 8 
proti – 4 (Ing. Ferenčíková Jiřina, Szebesta Lukáš, Trzaskalik Libor, Venglářová Šárka)
zdrželi se – 1 (Ing. Vrubel Petr)

Usnesení bylo přijato.

10. Kulturní a společenské akce na rok 2016 pořádané obcí

Materiál předložila místostarostka.

Usnesení č.: 144/7/2015

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Doubrava

b e r e  n a  v ě d o m í

plán kulturních a společenských akcí na rok 2016 pořádaných obcí dle předloženého 

materiálu.

Hlasování: 

pro – 13

Usnesení bylo přijato.

11. Dodatek č. 2 ke stanovám Svazku měst a obcí okresu Karviná

Materiál předložil starosta

Usnesení č.: 145/7/2015

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Doubrava
s c h v a l u j e
Dodatek č. 2 ke stanovám Svazku měst a obcí okresu Karviná ze dne 20. prosince 2005 

týkající se změny odstavce 5 ustanovení článku V. Členství ve svazku Stanov Svazku měst a 

obcí okresu Karviná ze dne 20. prosince 2005, dle přílohy.

Hlasování: 

pro – 13

Usnesení bylo přijato.

12. Jednací řád výborů zastupitelstva obce – doplnění 

Materiál předložil starosta.

Usnesení č.: 146/7/2015

Návrh na usnesení (protinávrh Ing. Czapka):

Zastupitelstvo obce Doubrava
n e s c h v a l u j e
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doplnění Jednacího řádu výborů Zastupitelstva obce Doubrava v Článku 2. – Jednání 
výboru – v bodě č. 8 o lhůtu pro zaslání materiálů, a to do pěti dnů před konáním výboru. 

Hlasování: 

pro – 8
proti – 5 (Ing. Ferenčíková Jiřina, Szebesta Lukáš, Trzaskalik Libor, Venglářová Šárka,

Ing. Vrubel Petr)

zdržel se – 0

Usnesení bylo přijato. O původním návrhu se nehlasovalo.

13. Organizační a různé

Pan Trzaskalik vznesl námitku, že cedule „Pozor děti“ je umístěna daleko od cesty. 

Pan starosta uvedl, že tato cedule není dopravní značka, je to ve věci jednání, může se 
přemístit.

Rovněž bylo uvedeno panem starostou, že jsou dva druhy cedulí: „Pozor děti!“ a uvítací 
tabule. Umístění uvítací tabule „Vítáme vás v Doubravě“ je v jednání s policií.

Paní Šotkovská se dotázala na časový předpoklad umístění herních prvků v parčíku u 
budovy č.p.348.

Herní prvky budou umístěny letos na podzim a bude doplněna tabule Provozní řád.

Pan Trzaskalik se dotázal, proč je umístěna informační tabule na plot u koupaliště tak, že 
není přímo naproti východu z cesty od Finských domků. Druhý dotaz pana Trzaskalika byl ve 
znění, zda lze přidat k Finským domkům nádobu na PET láhve.

Bylo konstatováno panem starostou, že informační tabule bude ponechána na stávajícím 
místě. Pan starosta na druhý dotaz odpověděl, že není vhodné přidávat další nádoby na PET 
lahve, vhodnější je kontrola plnosti nádob a zajištění častějšího vývozu.

Paní Mgr. Ing. Ferenčíková požádala o pořízení závěsů na okna v sále Národního domu za 
účelem vylepšení akustiky při pořádání kulturních akcí, zejména jako jsou plesy, divadlo 
apod. 

Pan starosta přislíbil, že touto záležitostí se bude úřad zabývat.

Paní Venglářová zmínila, že pro pořádání akcí v Národním domě je třeba doplnit sklenice na 
stopce na víno. Paní Ing. Szyroká podpořila tento návrh konstatováním, že je pro pořádání 
akcí takových skleniček opravdu málo.

Paní Mgr. Ing. Ferenčíková požádala o přemístění 75 kusů židlí umístěných na podiu. Židle 
jsou velké a těžké a špinavé. Na podiu se bude hrát divadlo, židle tam nemohou být.
Následně proběhla neřízená diskuze k přemístění židlí. 

Paní Rovňaníková uvedla, že kontejnery umístěné naproti hřbitova nejsou opravené a ani 
vyměněné. Buď se nedovřou anebo vůbec nezavřou.

Pan starosta uvedl, že tato záležitost bude řešena.

14. Diskuse a závěr  

Do diskuze se přihlásil p. Kolář Zdeněk. Vznesl námitky proti vydání a schválení Obecně 
závazně vyhlášky obce Doubrava č. 5/2015 k ochranně nočního klidu a regulaci hlučných 
činností.

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 
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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. 

Zapsala:  Marie Procházková
Dne 21.9.2015

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Petr Czapek …………………………………
    

Mgr. Dáša Murycová ………………………………….

Mgr. Pavel Krsek

starosta obce Doubrava




