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Zápis

z 10. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne 15. 02. 2016
v 16:30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava

Zahájení v 16:30 hod. Ukončení v 17:25 hod.

1. Zahájení a procesní záležitosti 

Zasedání zahájil a řídil pan starosta Mgr. Pavel Krsek.

Z celkového počtu 15 členů zastupitelstva bylo přítomno 12.

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, Ing. Vrubel Petr

Nepřítomni: 
Ing. Dobrý Libor, MUDr. Spurný Pavel, Venglářová Šárka

Pan starosta konstatoval, že je přítomno 12 členů zastupitelstva a zastupitelstvo obce je 
usnášeníschopné.

Zapisovatelem byl určen Ing. Tadeáš Bijok.

Ověřovateli zápisu byli určeni paní Ing. Květuše Szyroká a paní Bc. Světluše Šotkovská.

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.

Dostavil se MUDr. Pavel Spurný

Celkový počet přítomných členů zastupitelstva 13

Volba návrhové komise

Na funkci předsedy návrhové komise byla navržena paní Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková. Paní 
Ferenčíková s kandidaturou souhlasila. 

Usnesení č.: 178/10/2016 
Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Doubrava
volí 
předsedkyní návrhové komise p. Mgr. Ing. Jiřinu Ferenčíkovou.

Hlasování: 

pro – 13

Na funkci členů návrhové komise byl navržen pan Libor Trzaskalik a paní Ivana Siekierová. 
Oba členové zastupitelstva s navrženou kandidaturou vyslovili souhlas. 

Usnesení č.: 179/10/2016
Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Doubrava
volí 
členy návrhové komise pana Libora Trzaskalika a paní Ivanu Siekierovou. 
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Hlasování: 

pro – 11
zdrželi se – 2 (Libor Trzaskalik, Ivana Siekierová)

Připomínky k minulému zápisu ze zasedání nebyly vzneseny.

Program:

1. Zahájení a procesní záležitosti
2. Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce 
3. Plán práce výborů Zastupitelstva obce Doubrava na rok 2016
4. Zásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu obce Doubrava
5. Zpevnění komunikace asfaltem – Na Kopci, parc. č. 3839
6. Informace o nabytí účinnosti nařízení vlády č. 352/2015 Sb., kterým se mění nařízení 

vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění 
pozdějších předpisů

7. Organizační a různé
8. Diskuse a závěr

Usnesení č.: 180/10/2016

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Doubrava 
s c h v a l u j e
program 10. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava konaného dne 15. 02. 2016
1. Zahájení a procesní záležitosti
2. Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce 
3. Plán práce výborů Zastupitelstva obce Doubrava na rok 2016
4. Zásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu obce Doubrava
5. Zpevnění komunikace asfaltem – Na Kopci, parc. č. 3839
6. Informace o nabytí účinnosti nařízení vlády č. 352/2015 Sb., kterým se mění nařízení 

vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění 
pozdějších předpisů

7. Organizační a různé
8. Diskuse a závěr

Hlasování: 

pro – 13

2. Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce

Bc. Šotkovská, předsedkyně kontrolního výboru, uvedla, že výbor se sešel 1. února 2016 a 
zabýval se rámcovým plánem kontrolní činnosti na rok 2016. Kontroly proběhnou v termínu 
duben – květen a září - říjen. Příští schůzka výboru bude 2. června 2016.

Ing. Szyroká, předsedkyně finančního výboru, uvedla, že výbor se sešel 1. února 2016. 
Předmětem jednání byl plán provedení kontrol u občanských sdružení a církví. Ing. Szyroká 
upozornila na změnu termínu schůzky výboru z 12. 12. 2016 na 28. 11. 2016.

Ing. Czapek, předseda výboru pro rozvoj obce, uvedl, že výbor se sešel 25. ledna 2016. 
Předmětem jednání byla mimo jiné informace o posudku EIA, rámcový plán práce na rok 
2016, běžecká dráha a doskočiště v rámci projektu „Sportujeme v každém věku“ 
a seznámení s aktuálním stavem areálu Zámku Doubrava.

Usnesení č.: 181/10/2016
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 – 13
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3. Plán práce výborů Zastupitelstva obce Doubrava na rok 2016

Předsedkyně kontrolního výboru, Bc. Světluše Šotkovská a předsedkyně finančního výboru, 
Ing. Květuše Szyroká seznámily přítomné s návrhem plánu činnosti. 

Usnesení č.: 182/10/2016
Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Doubrava 
s c h v a l u j e
plán práce finančního výboru a kontrolního výboru zastupitelstva obce na rok 2016 dle 
předložených materiálů

Hlasování: 

pro – 13

4. Zásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu obce Doubrava

Materiál uvedla paní místostarostka.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Doubrava 
s c h v a l u j e
„Zásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu obce Doubrava“ dle předloženého 
materiálu.

Pan Trzaskalik vznesl připomínku k článku VII písm. e) na straně č. 4. Doporučil, aby 
povinnost seznámení zastupitelstva s výsledky provedených kontrol, byla zachována.

Pan starosta uvedl, že s výsledky kontrol jsou zastupitelé seznamování v rámci pravidelného 
bodu programu zastupitelstva, který se týká informací o činnosti výborů zastupitelstva.

Dále pan Trzaskalik uvedl, že v článku VIII bodě 5 na straně č. 21 vypadla možnost měnit 
smlouvu formou písemných dodatků až po schválení Zastupitelstvem obce Doubrava.

Po vyjasnění záležitosti možnosti změny smlouvy uvedené v bodě 5 článku VIII se 
zpracovatelem materiálu, paní Šárkou Hugáňovou, bylo konstatováno, že schválení změny 
smlouvy zastupitelstvem obce vypadlo omylem.

Pan starosta požádal předsedkyni návrhové komise, Mgr. Ing. Ferenčíkovou, o přednesení 
upraveného návrhu na usnesení.

Usnesení č.: 183/10/2016
Návrh na usnesení (upravený):

Zastupitelstvo obce Doubrava 
s c h v a l u j e
„Zásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu obce Doubrava“ dle předloženého 
materiálu s úpravou článku VIII Závěrečná ustanovení bodu 5, které zní: 

Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými dodatky schválenými 
Zastupitelstvem obce Doubrava a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Hlasování: 

pro – 13

5. Zpevnění komunikace asfaltem – Na Kopci, parc. č. 3839

Informaci týkající se zpevnění komunikace sdělil pan starosta. 

Zdůraznil, že provedení zpevnění komunikace, která vede po katastrální hranici s obcí 
Dětmarovice, je podmíněno majetkoprávním vypořádáním pozemku, tj. darováním pozemku 
vlastněného panem Ivanem Wengrzynem obci Dětmarovice. Vedení obce Dětmarovice 
projevilo předběžný zájem komunikaci opravit.
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Usnesení č.: 184/10/2016
Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Doubrava
b e r e  n a  v ě d o m í
informaci o možnostech zpevnění komunikace Na Kopci, parc. č. 3839 asfaltem.

Hlasování: 

pro – 13

6. Informace o nabytí účinnosti nařízení vlády č. 352/2015 Sb., kterým se mění nařízení 
vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění 
pozdějších předpisů

Materiál předložila paní místostarostka.

Usnesení č.: 185/10/2016

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Doubrava 
b e r e  n a  v ě d o m í  
informaci o nabytí účinnosti nařízení vlády č. 352/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády 
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších 
předpisů.

Hlasování: 

pro – 13

7. Organizační a různé

Pan Trzaskalik upozornil na znemožněný přístup ke schodům u zastávky u pekárny 
Komendir. Schody byly v nedávné době opraveny, ale přístupu k nim brání betonové panely 
a hromady jílu. Bylo by taktéž vhodné provést instalaci zábradlí.

Pan starosta uvedl, že pokud pan Trzaskalik má k dispozici fotografii na mobilním telefonu, 
tak tuto mu mohl poslat a věc mohla být již řešena. Dodal, že se záležitostí bude úřad 
zabývat v pracovním pořádku.

Dále pan Trzaskalik zmínil, že není dodržována vyhláška o klidu. Na porušování vyhlášky by 
měla upozorňovat městská policie.

Pan starosta uvedl, že strážníci městské policie o klidové vyhlášce ví a kontrolu dodržování 
této vyhlášky provádějí.

Pan Trzaskalik dále připomněl, že když se bude provádět úklid po zimní údržbě, měl by se 
použitý posypový materiál využít na zhutnění chodníku v uličce u kostela. Stejně tak by se 
měla zhutnit přístupová cesta ke schodům u pekárny Komendir.

Ing. Vrubel požádal o průběžné provádění čištění komunikace přes Dědinu v místech, kde 
probíhají práce na vedení vysokého napětí.

Mgr. Jasenková požádala o opětovné upozornění města Orlová na nepořádek v lokalitě 
směrem na Mezilesí.

Pan starosta uvedl, že celou situaci komplikuje skutečnost, že předmětné pozemky patří 
firmě Asental Land.

8. 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 
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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. 02. 2016

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Květuše Szyroká …………………………………
    

Bc. Světluše Šotkovská ………………………………….

Mgr. Pavel Krsek

starosta obce Doubrava




