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Zápis

z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne 26. 10. 2015
v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava

Zahájení v 16:30 hod. Ukončení v 18:10 hod.

1. Zahájení a procesní záležitosti 

Zasedání zahájil a řídil pan starosta Mgr. Pavel Krsek.

Z celkového počtu 15 členů zastupitelstva bylo přítomno 15.

Přítomni: 

Ing. Czapek Petr, Ing. Dobrý Libor, Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Mgr. Jasenková Radomíra, 
Mgr. Krsek Pavel, Mgr. Murycová Dáša, Rovňaníková Jiřina, Siekierová Ivana, MUDr. 
Spurný Pavel, Szebesta Lukáš, Ing. Szyroká Květuše, Bc. Šotkovská Světluše, Trzaskalik 
Libor, Venglářová Šárka, Ing. Vrubel Petr

Pan starosta konstatoval, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva a zastupitelstvo 
obce je usnášeníschopné.

Zapisovatelem byl určen Ing. Tadeáš Bijok.

Ověřovateli byli určeni paní Ivana Siekierová a pan Libor Trzaskalik.

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 byla navržena paní Ivana Siekierová. Paní Siekierová
s kandidaturou souhlasila. 

Usnesení č.: 147/8/2015 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Doubrava
volí 
předsedkyní návrhové komise paní Ivanu Siekierovou

Hlasování: 

pro – 15

Na funkci členů návrhové komise byla navržena paní Jiřina Rovňaníková a Bc. Světluše 
Šotkovská. Obě s navrženou kandidaturou vyslovily souhlas. 

Usnesení č.: 148/8/2015

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Doubrava
volí 
členy návrhové komise paní Jiřinu Rovňaníkovou a Bc. Světluši Šotkovskou.

Hlasování: 

pro – 13
zdrželi se – 2 (Jiřina Rovňaníková, Bc Světluše Šotkovská)
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Připomínky k minulému zápisu ze zasedání: 

Pan starosta uvedl, že v minulém zápise došlo k záměně jména zastupitele Ing. Petra 
Vrubla. Tato chyba bude opravena.

Dále pan starosta uvedl na pravou míru konstataci z minulého zasedání, že usnesení
č. 138/7/2015, které se týkalo záměru zbudování sběrného dvora, bylo přijato. Správně mělo 
být uvedeno, že materiál byl projednán bez přijetí usnesení. Také tato chyba bude opravena.

Pan starosta dále sdělil, že připomínku paní Mgr. Ing. Ferenčíkové k zápisu z 6. zasedání 
ZO, která se týkala OZV k problematice hluku, konkrétně formulace „včetně státem uznaných 
svátků“, nelze vyřešit opravou usnesení. Usnesení bylo platně přijato tak, jak bylo předsedou 
návrhové komise přečteno. Jedinou možností je revokace usnesení. Na druhou stranu tato 
revokace není nutná, jelikož v textu vydané a zveřejněné OZV je nevhodná denní doba 
uvedena správně, včetně státem uznaných svátků. 

Další připomínky nebyly vzneseny.

Navržený program:

1. Zahájení a procesní záležitosti
2. Negativní jevy a trestná činnost na území obce
3. Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce 
4. Příprava rozpočtu na rok 2016 a rozpočtového výhledu na léta 2017 – 2019
5. Zrušení usnesení zastupitelstva obce týkajícího se poskytnutí peněžitého daru organizaci 

Chlupáči v nouzi o.s.
6. Rozpočtové úpravy – Rozpočtové opatření č. 10
7. Bezúplatný převod vlastnického práva k nemovitým věcem objektu tzv. Zámku Doubrava 

z vlastnictví OKD a.s. do vlastnictví obce
8. Zřízení sběrného dvora – návrh umístění
9. Dodatek č. 1 k dohodě o partnerství k projektu „Technologické centrum a elektronické 

spisové služby na území správního obvodu města Orlová“
10. Vyjádření podpory Sdružení hornických odborů
11. Organizační a různé
12. Diskuse a závěr

Mgr. Ing. Ferenčíková navrhla doplnění programu o nový bod č. 4:

4. Připojení se k iniciativě „Starostové pro transparentnost“

Ostatní body by se pak posunuly o jedno číslo.

Mgr. Ing. Ferenčíková dodala, že se jedná o záležitost zveřejňování smluv na portále 
ministerstva vnitra.

Usnesení č.: 149/8/2015

Návrh na usnesení (protinávrh Mgr. Ing. Ferenčíkové):

Zastupitelstvo obce Doubrava 

s c h v a l u j e

zařazení do programu bodu č. 4 - Připojení se k iniciativě „Starostové pro transparentnost“ 
s tím, že další body programu budou posunuty o jedno číslo.

Hlasování: 
pro – 7
proti – 8 (Ing. Czapek Petr, Mgr. Jasenková Radomíra, Mgr. Krsek Pavel, Mgr. Murycová 
Dáša, Rovňaníková Jiřina, Siekierová Ivana, Ing. Szyroká Květuše, Bc. Šotkovská Světluše)

Usnesení nebylo přijato.
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Pan starosta dal hlasovat o původním návrhu. 

Usnesení č.: 150/8/2015

Návrh na usnesení (původní):

Zastupitelstvo obce Doubrava 

s c h v a l u j e

program 8. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava konaného dne 26. 10. 2015 

1. Zahájení a procesní záležitosti
2. Negativní jevy a trestná činnost na území obce
3. Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce 
4. Příprava rozpočtu na rok 2016 a rozpočtového výhledu na léta 2017 – 2019
5. Zrušení usnesení zastupitelstva obce týkajícího se poskytnutí peněžitého daru organizaci 

Chlupáči v nouzi o.s.
6. Rozpočtové úpravy – Rozpočtové opatření č. 10
7. Bezúplatný převod vlastnického práva k nemovitým věcem objektu tzv. Zámku Doubrava 

z vlastnictví OKD a.s. do vlastnictví obce
8. Zřízení sběrného dvora – návrh umístění
9. Dodatek č. 1 k dohodě o partnerství k projektu „Technologické centrum a elektronické 

spisové služby na území správního obvodu města Orlová“
10. Vyjádření podpory Sdružení hornických odborů
11. Organizační a různé
12. Diskuse a závěr

Hlasování: 

pro – 8 
proti – 5 (Mgr. Ing. Ferenčíková, MUDr. Spurný Pavel, Jiřina, Szebesta Lukáš, Trzaskalik 
Libor, Venglářová Šárka) 
zdrželi se – 2 (Ing. Dobrý Libor, Ing. Vrubel Petr)

Usnesení bylo přijato.

Pan starosta uvedl, že nezařazený materiál může Mgr. Ing. Ferenčíková předložit v řádném 
termínu písemně k projednání na příštím zasedání zastupitelstva.

2. Negativní jevy a trestná činnost na území obce

Informaci o negativních jevech a bezpečnostní situaci na území obce podali přítomni 
zástupci oddělení PČR Orlová a Městské policie Orlová. 
Zástupce obvodního oddělení PČR Orlová, npor. Mgr. Bc. Miroslav Hrbáček, mimo jiné 
konstatoval, že nápad trestné činnosti má v oblasti trestných činů klesající tendenci. 
Nejčastěji se jedná o majetkovou trestnou činnost, krádeže vloupáním do hospodářských 
budov, garáží, zahrad a rodinných domů. U přestupků se nejčastěji jedná o oblast 
občanského soužití.

Pan Trzaskalik vznesl dotaz, proč se policie zaměřuje zejména na řidiče. Proč nekontroluje 
a nelegitimuje osoby, které se v obci pohybují v kapucích. Upozornil také na stání vozidel na 
chodníku u desetidomků.

Mgr. Bc. Hrbáček uvedl, že se PČR na situaci u desetidomků zaměří.

Velitel Městské policie Orlová, Mgr. Roman Galia, dodal, že policisté a strážnici nemohou 
legitimovat osoby bezdůvodně, jen tak, ale pouze při podezření ze spáchání trestného činu 
nebo přestupku. Dále uvedl, že je na vedení obce, zda se chce zaměřit spíše na 
problematiku dopravy a parkování nebo na veřejný pořádek. Nabídl vedení obce provedení 
školení v rámci prevence kriminality.
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Mgr. Murycová upozornila na problematiku odchytu psů, kdy informaci o provedeném 
odchytu na podnět MěP a PČR obecní úřad obdrží až v okamžiku fakturace dětmarovickým 
útulkem. 

Mgr. Galia uvedl, že si není vědom, zda vůbec v poslední době k odchytu psů na podnět 
MěP došlo. Situaci prověří. 

Usnesení č.: 151/8/2015

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Doubrava 

b e r e  n a  v ě d o m í

informaci o bezpečnostní situaci v obci.

Hlasování: 

pro – 15

3. Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce

Bc. Šotkovská, předsedkyně kontrolního výboru, uvedla, že výbor se sešel dne 5. října 2015. 
Zabýval se zhodnocením provedených kontrol a plněním plánu práce kontrolního výboru. 
Byly provedeny dvě kontroly, a to kontrola evidence majetku obce a kontrola evidence 
obecně závazných vyhlášek. U obou kontrol nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Ing. Szyroká, předsedkyně finančního výboru, uvedla, že výbor se sejde 30. listopadu. 
Předmětem jednání bude návrh rozpočtu obce na rok 2016.

Ing. Czapek, předseda výboru pro rozvoj obce, uvedl, že výbor se sejde v průběhu listopadu. 
Předmětem jednání bude mimo jiné plán práce na rok 2016.

Usnesení č.: 152/8/2015

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 – 15

4. Příprava rozpočtu na rok 2016 a rozpočtového výhledu na léta 2017 – 2019

Materiál uvedla paní místostarostka.

Mgr. Ing. Ferenčíková vznesla dotaz, proč zastupitelé neobdrželi materiály k rozpočtu.

Paní místostarostka uvedla, že materiály jsou ve fázi rozpracovanosti. Zastupitelé obdrží až 
konečný návrh rozpočtu na příštím zasedání.

Mgr. Ing. Ferenčíková namítla, že v návrhu na usnesení je odkaz na předložený materiál.

Paní místostarostka uvedla, že materiálem se rozumí přiložená důvodová zpráva.

Ing. Dobrý se dotázal, zda jsou součástí návrhu rozpočtu finanční prostředky z evropských 
dotací.

Paní místostarostka uvedla, že v návrhu rozpočtu jsou finanční prostředky na zpracování 
projektů, které jsou nutné pro předkládání žádostí o dotace. Finance z dotací budou součástí 
rozpočtu až v případě získání dotace.

Usnesení č.: 153/8/2015

Návrh na usnesení:
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Zastupitelstvo obce Doubrava

b e r e  n a  v ě d o m í

informaci o průběhu přípravy rozpočtu obce na rok 2016 a rozpočtového výhledu na léta 

2017 - 2019

Hlasování: 

pro – 9 
proti – 5 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, MUDr. Spurný Pavel, Szebesta Lukáš, Trzaskalik 
Libor, Venglářová Šárka) 
zdržel se – 1 (Ing. Vrubel Petr)

Usnesení bylo přijato.

5. Zrušení usnesení zastupitelstva obce týkajícího se poskytnutí peněžitého daru 
organizaci Chlupáči v nouzi o.s.

Materiál uvedl pan starosta.

Mgr. Ing. Ferenčíková se dotázala na údajně špatné reference útulku v Dětmarovicích.

Na dotaz odpověděl pan starosta. Popsal současnou situaci kolem umísťování psů a 
zhodnotil spolupráci s útulkem v Dětmarovicích.

Ing. Dobrý se dotázal, kolik psů bylo z útulku odebráno v návaznosti na obcí poskytovaný 
finanční příspěvek.

Mgr. Murycová uvedla, že příspěvek byl poskytnut v jednom případě.

Ing. Dobrý navrhl, aby se obec nenechala vydírat útulkem v Dětmarovicích a urychleně 
hledala jiné řešení.

Mgr. Ing. Ferenčíková upozornila na chybně uvedené IČO organizace v návrhu na usnesení. 
Jedna osmička je navíc.

Usnesení č.: 154/8/2015

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Doubrava 
r u š í  
usnesení č. 139/7/2015 v bodě č. 3 ze dne 14. 09. 2015 ve znění:

Zastupitelstvo obce schvaluje 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 22827773 ve výši 5.000,-- Kč

Hlasování: 

pro – 15

6. Rozpočtové úpravy – rozpočtové opatření č. 10

Materiál uvedla paní místostarostka.

Upozornila na chybu v čísle u výdajové položky 6353. Správná hodnota je 569.309,- Kč.

Usnesení č.: 155/8/2015

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. 2015 – rozpočtové opatření č. 10 dle předloženého materiálu

Hlasování: 

pro – 15
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7. Bezúplatný převod vlastnického práva k nemovitým věcem objektu tzv. Zámku 
Doubrava z vlastnictví OKD a.s. do vlastnictví obce

Materiál uvedl pan starosta.

Mgr. Ing. Ferenčíková se dotázala, jaký je věcný záměr se zámkem.

Pan starosta odpověděl, že variant je více, ale o žádné z nich se zatím nerozhodlo.

Mgr. Ing. Ferenčíková uvedla, že je zvláštní, že zastupitele mají vzít na vědomí návrh 
darovací smlouvy a až poté se zabývat věcným záměrem.

Pan starosta uvedl, že s případnými investory nelze jednat dříve, než zámek bude ve 
vlastnictví obce. Předložený návrh smlouvy zastupitelé neschvalují, pouze berou na vědomí 
a mají možnost se k němu vyjádřit.

Ing. Dobrý doporučil, aby se při jednání se zástupci společnosti OKD vzala v úvahu možnost 
převedení dvou bytových domů u areálu zámku, které vlastní OKD a.s.

Mgr. Ing. Ferenčíková podala protinávrh ve znění:

Usnesení č.: 156/8/2015

Návrh na usnesení (protinávrh Mgr. Ing. Ferenčíkové):

Zastupitelstvo obce Doubrava

1 . b e r e  n a  v ě d o m í  
návrh darovací smlouvy na převod vlastnického práva k nemovitým věcem objektu tzv. 
Zámku Doubrava z vlastnictví OKD a.s. do vlastnictví obce včetně právního posouzení 

2 . p o v ě ř u j e  
vedení obce pokračováním v jednání se zástupci společnosti OKD a.s. směřujícímu k 
přijetí daru až po zastupitelstvem schváleného věcného záměru Zámku Doubrava

Hlasování: 
pro – 6
proti – 9 (Ing. Czapek Petr, Ing. Dobrý Libor, Mgr. Jasenková Radomíra, Mgr. Krsek Pavel, 
Mgr. Murycová Dáša, Rovňaníková Jiřina, Siekierová Ivana, Ing. Szyroká Květuše, Bc. 
Šotkovská Světluše)

Usnesení nebylo přijato.

Pan starosta dal hlasovat o původním návrhu.

Usnesení č.: 157/8/2015

Návrh na usnesení (původní):

Zastupitelstvo obce Doubrava

3 . b e r e  n a  v ě d o m í  
návrh darovací smlouvy na převod vlastnického práva k nemovitým věcem objektu tzv. 
Zámku Doubrava z vlastnictví OKD a.s. do vlastnictví obce včetně právního posouzení 

4 . p o v ě ř u j e  
vedení obce pokračováním v jednání se zástupci společnosti OKD a.s. směřujícímu k 
přijetí daru.

Hlasování: 

pro – 9 
proti – 6 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, MUDr. Spurný Pavel, Szebesta Lukáš, Trzaskalik 
Libor, Venglářová Šárka, Ing. Vrubel Petr) 

Usnesení bylo přijato.
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8. Záměr zřízení sběrného dvora – návrh umístění

Materiál uvedl pan starosta.

K předloženému materiálu se vyjádřila Mgr. Ing. Ferenčíková. Uvedla, že jednoznačně lepší 
variantou je varianta C). Varianta E) u Dominiku by negativně ovlivnila nejen kvalitu bydlení
v uvažované lokalitě, ale také by došlo ke snížení ceny okolních pozemků. Je na každém 
zastupiteli jak se rozhodne a zváží celou situaci s péčí řádného hospodáře.

Ing. Dobrý uvedl, že se mu nelíbí ani jedna varianta. Má za to, že při zvažování umístění 
sběrného dvora je vhodné vzít v úvahu bytový dům č.p. 129 s přilehlou plochou, případně 
bývalé skladiště uhlí v areálu zámku.

Mgr. Ing. Ferenčíková uvedla, že zmiňovanou zátěž na pozemku OKD u varianty C), která 
vznikla neprovedením řádné demolice základů domu, by měl řešit stavební úřad.

Pan starosta sdělil, že stavební úřad se touto záležitostí bude zabývat.

Mgr. Ing. Ferenčíková podala protinávrh ve znění:

Usnesení č.: 158/8/2015

Návrh na usnesení (protinávrh Mgr. Ing. Ferenčíkové):

Zastupitelstvo obce Doubrava

p o v ě ř u j e

vedení obce jednáním se zástupci OKD ve věci darování, popř. směny pozemků parc.č. 
1569, 1570/1, 1570/2 a 1571 vše v k.ú. Doubrava u Orlové.

Hlasování: 
pro – 6
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 – 1 (Ing. Dobrý Libor)

Usnesení nebylo přijato.

Pan starosta dal hlasovat o původním návrhu.

Usnesení č.: 159/8/2015

Návrh na usnesení (původní):

Zastupitelstvo obce Doubrava

1 . s c h v a l u j e  
pořízení studie návrhu dispozičního řešení umístění sběrného dvora dle Varianty C a E 
důvodové zprávy vč. nákladů na jejich realizaci,

2 . p o v ě ř u j e
vedení obce jednáním se zástupci OKD ve věci darování, koupě popř. směny pozemků 
parc.č. 1569, 1570/1, 1570/2 a 1571 v k.ú. Doubrava u Orlové.

Hlasování: 

pro – 8 
proti – 6 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, MUDr. Spurný Pavel, Szebesta Lukáš, Trzaskalik 
Libor, Venglářová Šárka, Ing. Vrubel Petr)
zdržel se – 1 (Ing. Dobrý Libor)

Usnesení bylo přijato.

9. Dodatek č. 1 k dohodě o partnerství k projektu „Technologické centrum a 
elektronické spisové služby na území správního obvodu města Orlová“

Materiál uvedl Ing. Bijok.
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Usnesení č.: 160/8/2015

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Doubrava

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 1 k dohodě o partnerství k projektu „Technologické centrum 

a elektronické spisové služby na území správního obvodu města Orlová“ ve znění dle 

předloženého materiálu.

Hlasování: 

pro – 15

10. Vyjádření podpory Sdružení hornických odborů

Materiál uvedl pan starosta.

Usnesení č.: 161/8/2015

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Doubrava

v y j a d ř u j e  

podporu Sdružení hornických odborů při řešení dřívějších důchodů horníků

Hlasování: 

pro – 15

11. Organizační a různé

Pan Trzaskalik připomněl záležitost opravy části chodníku u nově zbudovaného parčíku. 
Jedná se o úsek, kde není zámková dlažba a za deště se tam tvoří kaluž.

Pan starosta sdělil, že místo, kde se tvoří kaluž, bude zasypáno.

Ing. Dobrý uvedl, že pozemek je od firmy Asental. V rámci spolupráce s OKD by se snad 
situace dala vyřešit.

12. Diskuse a závěr  

K diskusi 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 04. 11. 2015

Ověřovatelé zápisu: Ivana Siekierová …………………………………
    

Libor Trzaskalik ………………………………….

Mgr. Pavel Krsek

starosta obce Doubrava




