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Zápis

z 12. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne 20. 06. 2016
v 16:30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava

Zahájení v 16:30 hod. Ukončení v 18:45 hod.

1. Zahájení a procesní záležitosti 

Schůzi zahájil a řídil pan starosta, Mgr. Pavel Krsek.

Procesní záležitosti:    

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, MUDr. Spurný Pavel, Szebesta 
Lukáš, Ing. Szyroká Květuše, Bc. Šotkovská Světluše, Trzaskalik Libor 

Nepřítomni: 
Ing. Vrubel Petr – omluven, Ing. Dobrý Libor, Venglářová Šárka (dostaví se později)

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.

Volba návrhové komise

Na funkci předsedy návrhové komise byl navržen pan Ing. Petr Czapek. Ing Czapek 
s kandidaturou souhlasil. 

Usnesení č.: 194/12/2016 
Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Doubrava
volí 
předsedou návrhové komise pana Ing. Petra Czapka.

Hlasování: 
pro – 11
zdržel se – 1 (Ing. Czapek)

Na funkci členů návrhové komise byla navržena paní Mgr. Radomíra Jasenková a paní Jiřina 
Rovňaníková. Obě zastupitelky s navrženou kandidaturou vyslovily souhlas. 

Usnesení č.: 195/12/2016
Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Doubrava
volí 
členy návrhové komise paní Mgr. Radomíru Jasenkovou a paní Jiřinu Rovňaníkovou.  

Hlasování: 
pro – 11, zdržel se – 1 (paní Rovňaníková)
Připomínky k minulému zápisu:
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Mgr. Ing. Ferenčíková vznesla připomínku týkající se pozemku, který vlastnila paní Nogová, 
o němž mluvila paní Venglářová. Paní Venglářová neupozorňovala na sekání trávy, ale na 
nutnost odstranit pláňky a keře. 

Pan starosta uvedl, že záležitost bude prověřena a zápis bude opraven.

Program:

1. Zahájení a procesní záležitosti
2. Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce 
3. Schválení účetní závěrky obce Doubrava sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2015
4. Závěrečný účet obce Doubrava za rok 2015
5. Plnění rozpočtu za uplynulé období – informace 
6. Poskytnutí neinvestiční finanční dotace na rok 2016 – SLEZSKÁ HUMANITA, obecně 

prospěšná společnost
7. Žádost o přijetí daru – části pozemku parc.č. 629/1 (podíl 13/705) v k.ú. Doubrava u 

Orlové
8. Investiční záměr vybudování sběrného dvora  
9. Zrušení usnesení zastupitelstva obce č. 147/9/2007 ze dne 29. 10. 2007
10. Pověření k jednání ve věci dalšího využití Zámku Doubrava
11. Organizační a různé
12. Diskuse a závěr

Paní Mgr. Ing. Ferenčíková požádala o zařazení dalšího bodu do programu, a to bodu č. 8 
s názvem „Nabídka prodeje pozemků určených k výstavbě stavby určené k bydlení“. 

Na zasedání se dostavila paní Šárka Venglářová.

Celkový počet přítomných členů zastupitelstva obce – 13

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu programu doplněném o bod č. 8 s úpravou číslování 
následujících bodů.

Usnesení č.: 196/12/2016
Návrh na usnesení (protinávrh Mgr. Ing. Ferenčíkové):

1. Zahájení a procesní záležitosti
2. Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce 
3. Schválení účetní závěrky obce Doubrava sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2015
4. Závěrečný účet obce Doubrava za rok 2015
5. Plnění rozpočtu za uplynulé období – informace 
6. Poskytnutí neinvestiční finanční dotace na rok 2016 – SLEZSKÁ HUMANITA, obecně 

prospěšná společnost
7. Žádost o přijetí daru – části pozemku parc.č. 629/1 (podíl 13/705) v k.ú. Doubrava u 

Orlové
8. Nabídka prodeje pozemků určených k výstavbě stavby určené k bydlení 
9. Investiční záměr vybudování sběrného dvora  
10. Zrušení usnesení zastupitelstva obce č. 147/9/2007 ze dne 29. 10. 2007
11. Pověření k jednání ve věci dalšího využití Zámku Doubrava
12. Organizační a různé
13. Diskuse a závěr

Hlasování: 
pro – 5
proti – 4 (Mgr. Jasenková Radomíra, Mgr. Krsek Pavel, Mgr. Murycová Dáša, Ing. Szyroká 
Květuše)
zdržel se – 4 (Ing. Czapek Petr, Rovňaníková Jiřina, Siekierová Ivana, Bc. Šotkovská 
Světluše) 

Usnesení nebylo přijato.

Pan starosta nechal hlasovat o původním návrhu programu.
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Usnesení č.: 197/12/2016
Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Doubrava 
s c h v a l u j e
program 12. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava konaného dne 20. 06. 2016
1. Zahájení a procesní záležitosti
2. Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce 
3. Schválení účetní závěrky obce Doubrava sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2015
4. Závěrečný účet obce Doubrava za rok 2015
5. Plnění rozpočtu za uplynulé období – informace 
6. Poskytnutí neinvestiční finanční dotace na rok 2016 – SLEZSKÁ HUMANITA, obecně 

prospěšná společnost
7. Žádost o přijetí daru – části pozemku parc.č. 629/1 (podíl 13/705) v k.ú. Doubrava u 

Orlové
8. Investiční záměr vybudování sběrného dvora  
9. Zrušení usnesení zastupitelstva obce č. 147/9/2007 ze dne 29. 10. 2007
10. Pověření k jednání ve věci dalšího využití Zámku Doubrava
11. Organizační a různé
12. Diskuse a závěr

Hlasování: 
pro – 8
proti – 4 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, MUDr. Spurný Pavel, Szebesta Lukáš, Venglářová 
Šárka)
zdržel se – 1 (Trzaskalik Libor) 

Usnesení bylo přijato.

2. Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce

Bc. Šotkovská, předsedkyně kontrolního výboru, uvedla, že výbor se sešel 2. června 2016. 
Byla vyhodnocena kontrolní činnost za první pololetí 2016. Dne 27. dubna 2016 proběhla 
kontrola vyúčtování dotací poskytnutých spolkům, a to společně se zástupci obecního úřadu 
a finančního výboru. Kontrolu neprovedli paní Venglářová a pan Szebesta, nedostavil se pan 
MUDr. Spurný. Dne 25. května 2016 proběhla veřejnosprávní kontrola vedení evidence 
majetku obce v obecní knihovně. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.

Ing. Szyroká, předsedkyně finančního výboru, uvedla, že výbor se sešel 6. června 2016. 
Předmětem jednání byl závěrečný účet obce za rok 2015, účetní závěrka obce za rok 2015 
a plnění rozpočtu za uplynulé období.

Ing. Czapek, předseda výboru pro rozvoj obce, uvedl, že výbor se sejde 22. června 2016.

Usnesení č.: 198/12/2016
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

3. Účetní závěrka obce Doubrava sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2015

Materiál předložila paní Mgr. Radomíra Jasenková.

Usnesení č.: 199/12/2016
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. 2015 dle 
předložených materiálů – rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha. 

Hlasování: 
pro – 8
proti – 5 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, MUDr. Spurný Pavel, Szebesta Lukáš, Trzaskalik 
Libor, Venglářová Šárka)

4. Závěrečný účet obce Doubrava za rok 2015

Materiál předložila paní místostarostka.

Usnesení č.: 200/12/2016
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 2015 

2 . b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Doubrava za rok 2015 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 2015 bez výhrad.

Hlasování: 
pro – 8
proti – 5 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, MUDr. Spurný Pavel, Szebesta Lukáš, Trzaskalik 
Libor, Venglářová Šárka)

5. Plnění rozpočtu za uplynulé období – informace 

Materiál předložila paní místostarostka.

Usnesení č.: 201/12/2016
Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Doubrava
b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o plnění rozpočtu obce za období 1-5/2016 dle předloženého materiálu.

Mgr. Ing. Ferenčíková se dotázala, jaká opatření byla učiněna v souvislosti se situací v OKD.

Paní místostarostka odpověděla, že každá položka v rozpočtu se přehodnocuje a hledá se 
co nejúspornější řešení. Ani v jednom případě nedošlo k navýšení rozpočtu přesunem ze 
zůstatku minulého roku. 

Mgr. Ing. Ferenčíková se opakovaně dotázala, o jaká konkrétní opatření se jedná. 

Pan starosta uvedl, že o konkrétních opatřeních bude jednat rada obce dne 27. června 2016.

Mgr. Ing. Ferenčíková se dotázala, kterých oblastí se opatření budou týkat.

Paní místostarostka uvedla, že opatření se budou týkat všech oblastí.

Hlasování: 
pro – 8
proti – 4 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, MUDr. Spurný Pavel, Trzaskalik Libor, Venglářová 
Šárka)
zdržel se – 1 (Szebesta Lukáš) 
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6. Poskytnutí neinvestiční finanční dotace na rok 2016 – SLEZSKÁ HUMANITA, obecně 
prospěšná společnost

Materiál předložila paní místostarostka.

Do rozpravy se přihlásil občan pan Zdeněk Kolář. Vyjádřil názor, že v době, kdy obec 
omezuje výdaje a snižuje také příspěvky spolkům, není vhodné poskytovat dotace obecně 
prospěšným společnostem, které hospodaří s dostatečným a nemalým objemem financí.

Pan starosta upozornil na skutečnost, že o poskytnutí dotace již bylo rozhodnuto a důvodem 
projednávání v zastupitelstvu je pouze formální úprava smlouvy.

Na zasedání se dostavil pan Ing. Libor Dobrý.

Celkový počet přítomných členů zastupitelstva obce – 14

Usnesení č.: 202/12/2016
Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Doubrava
s c h v a l u j e
1. revokaci usnesení zastupitelstva obce č. 193/11/2016 ze dne 18. 04. 2016 v bodě č. 2, 

v části týkající se SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšná společnost ve znění: 

Zastupitelstvo obce Doubrava schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace, dle platných Zásad o poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu obce 
Doubrava, schválených dne 15. 02. 2016 usnesením číslo 183/10/2016 se spolky 
a organizacemi: SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s organizací SLEZSKÁ HUMANITA, 
obecně prospěšná společnost, se sídlem Sokolovská 1761/36, 735 06 Karviná-Nové 
Město, dle platných Zásad o poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu obce 
Doubrava, schválených dne 15. 02. 2016 usnesením číslo 183/10/2016 a v souladu 
s legislativou EU v oblasti veřejné podpory resortu sociálních věcí.

Hlasování: 
pro – 13
proti – 0 
zdržel se – 1 (Ing. Dobrý Libor) 

7. Žádost o přijetí daru – části pozemku parc.č. 629/1 (podíl 13/705) v k.ú. Doubrava 
u Orlové

Materiál předložil pan starosta.

Usnesení č.: 203/12/2016
Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Doubrava 
s c h v a l u j e
1. ve smyslu ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 

přijetí daru – části pozemku parc. č. 629/1 (podíl 13/705) druh pozemku ostatní plocha, 
způsob využití ostatní komunikace, výměra 4192 m² v k.ú. Doubrava  u Orlové ve 
vlastnictví paní ….. narozené ………. bytem ………….

2. uzavření darovací smlouvy mezi obcí Doubrava a paní ……… bytem ………., předmět 
daru část pozemku parc.č. 629/1 (podíl 13/705) k.ú. Doubrava u Orlové. 

Hlasování: 
pro – 14

8. Investiční záměr vybudování sběrného dvora  

Materiál předložil pan starosta.

Návrh na usnesení:
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Zastupitelstvo obce Doubrava 
s c h v a l u j e   
investiční záměr vybudování sběrného dvora dle varianty A., včetně zadání zpracování 
projektové dokumentace.

Mgr. Ing. Ferenčíková vyjádřila názor, že není nutné investovat 2,7 mil. Kč do nového 
sběrného dvora, když sběrný dvůr obec má. Při porovnání pořizovací hodnoty nového 
sběrného dvora s cenou nájmu sběrného dvora stávajícího, by investované finanční 
prostředky stačily na pokrytí nájmu na dobu 31 let a 8 měsíců.

Pan starosta uvedl, že na tuto stavbu bude čerpána dotace. Je zřejmé, že pokud dotace 
vypsaná nebude, pak obec nový dvůr realizovat nebude. Důvodem proč chce obec 
vybudovat nový sběrný dvůr je hlavně to, že bude stát na obecním pozemku, čímž odpadne 
placení nájmu. Za sběr a třídění odpadu obec dostává od Eko-komu ročně cca 50 tis. Kč, 
které pokryjí platové výdaje na pracovníka. Sběrný dvůr tak nebude do budoucna vykazovat 
žádnou ztrátu.

Mgr. Ing. Ferenčíková se dotázala, na jakou dobu je uzavřena smlouva o nájmu stávajícího 
sběrného dvora.

Pan starosta uvedl, že smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

Mgr. Ing. Ferenčíková oponovala a uvedla, že smlouva je uzavřena na dobu 10 let. Dále se 
dotázala, jak tuto smlouvu, kterou podepsala v roce 2014 bývalá starostka Ing. Květuše 
Szyroká, obec vypoví.

Na dotaz reagovala Ing. Květuše Szyroká a uvedla, že smlouva byla konzultována 
s právníkem a má za to, že je vypověditelná.

Mgr. Ing. Ferenčíková uvedla, že dle jejího názoru smlouva vypověditelná není.

Ing. Czapek upozornil na skutečnost, že zastupitelstvo obce dnes nerozhoduje o výstavbě 
sběrného dvora, ale o záměru výstavby. Dalším krokem bude příprava projektu, který obec 
potřebuje pro možnost získání dotace.

Po další výměně názorů na téma likvidace odpadů a umístění sběrného dvora navrhla Ing. 
Květuše Szyroká, jako protinávrh, odložení projednání záměru vybudování sběrného dvora 
do příštího zasedání zastupitelstva obce.  

Pan starosta nechal o tomto návrhu hlasovat.

Usnesení č.: 204/12/2016
Návrh na usnesení (protinávrh Ing. Szyroké):

Zastupitelstvo obce Doubrava 
o d k l á d á   
projednání bodu č. 8 - Investiční záměr vybudování sběrného dvora do příštího zasedání 
zastupitelstva obce v září 2016.

Hlasování: 
pro – 14

9. Zrušení usnesení zastupitelstva obce č. 147/9/2007 ze dne 29. 10. 2007

Materiál předložila paní místostarostka.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Doubrava
r u š í
s účinností od 1. 9. 2016 usnesení č. 147/9/2007 ve znění: 

„Zastupitelstvo obce Doubrava schvaluje poskytování příspěvku na dopravu žákům, kteří 
dojíždějí z okolních obcí a plní základní školní docházku na ZŠ Doubrava ve výši 
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100,-- Kč/žák/měsíc pro dojíždějící z Orlové a 200,-- Kč/žák/měsíc pro dojíždějící z ostatních 
obcí. Zastupitelstvo obce Doubrava schvaluje vyplácení příspěvku na dopravu žákům 
z okolních obcí formou peněžního daru pololetně zákonnému zástupci žáka.
Příspěvek se bude vyplácet za 1. pololetí školního roku v měsíci prosinci, a to 400,-- Kč pro 
žáky z Orlové a 800,-- Kč pro ostatní a za 2. pololetí školního roku v měsíci červnu 
s účinností od 1. 9. 2007, a to 600,--Kč pro žáky z Orlové a 1.200,-- Kč pro žáky ostatní.“ 

Pan Trzaskalik podal protinávrh spočívající v doplnění usnesení o vyhrazení pravomoci 
zastupitelstva obce souvisejících s poskytováním darů.

Usnesení č.: 205/12/2016
Návrh na usnesení (protinávrh pana Trzaskalika):

Zastupitelstvo obce Doubrava
1. r u š í
s účinností od 1. 9. 2016 usnesení č. 147/9/2007 ve znění: 

„Zastupitelstvo obce Doubrava schvaluje poskytování příspěvku na dopravu žákům, kteří 
dojíždějí z okolních obcí a plní základní školní docházku na ZŠ Doubrava ve výši 
100,-- Kč/žák/měsíc pro dojíždějící z Orlové a 200,-- Kč/žák/měsíc pro dojíždějící z ostatních 
obcí. Zastupitelstvo obce Doubrava schvaluje vyplácení příspěvku na dopravu žákům 
z okolních obcí formou peněžního daru pololetně zákonnému zástupci žáka.
Příspěvek se bude vyplácet za 1. pololetí školního roku v měsíci prosinci, a to 400,-- Kč pro 
žáky z Orlové a 800,-- Kč pro ostatní a za 2. pololetí školního roku v měsíci červnu 
s účinností od 1. 9. 2007, a to 600,--Kč pro žáky z Orlové a 1.200,-- Kč pro žáky ostatní.“ 
2 .  s i  v y h r a z u j e
rozhodování o poskytování věcných darů v hodnotě do 20 000 Kč a peněžitých darů 
v hodnotě do 20 000 Kč fyzickým osobám nebo právnickým osobám v jednom kalendářním 
roce.

Hlasování: 
pro – 6
proti – 1 (Siekierová Ivana)
zdržel se – 7 (Ing. Czapek Petr, Mgr. Jasenková Radomíra, Mgr. Krsek Pavel, Mgr. 
Murycová Dáša, Rovňaníková Jiřina, Ing. Szyroká Květuše, Bc. Šotkovská Světluše) 

Usnesení nebylo přijato.

Usnesení č.: 206/12/2016
Návrh na usnesení (původní návrh):

Zastupitelstvo obce Doubrava
r u š í
s účinností od 1. 9. 2016 usnesení č. 147/9/2007 ve znění: 

„Zastupitelstvo obce Doubrava schvaluje poskytování příspěvku na dopravu žákům, kteří 
dojíždějí z okolních obcí a plní základní školní docházku na ZŠ Doubrava ve výši 
100,-- Kč/žák/měsíc pro dojíždějící z Orlové a 200,-- Kč/žák/měsíc pro dojíždějící z ostatních 
obcí. Zastupitelstvo obce Doubrava schvaluje vyplácení příspěvku na dopravu žákům 
z okolních obcí formou peněžního daru pololetně zákonnému zástupci žáka.
Příspěvek se bude vyplácet za 1. pololetí školního roku v měsíci prosinci, a to 400,-- Kč pro 
žáky z Orlové a 800,-- Kč pro ostatní a za 2. pololetí školního roku v měsíci červnu 
s účinností od 1. 9. 2007, a to 600,--Kč pro žáky z Orlové a 1.200,-- Kč pro žáky ostatní.“ 

Hlasování: 
pro – 9
proti – 0
zdrželi se – 5 (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, MUDr. Spurný Pavel, Szebesta Lukáš,

Trzaskalik Libor, Venglářová Šárka) 

Usnesení bylo přijato.
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10. Pověření k jednání ve věci dalšího využití Zámku Doubrava

Problematiku uvedl pan starosta.

Mgr. Ing. Ferenčíková se dotázala, jaké jsou výstupy z pracovní skupiny Zámek a proč 
dosud zastupitelé neobdrželi žádný výstup z jednání.

Pan starosta uvedl, že pracovní skupina byla zřízená radou obce jako její poradní orgán. 
Posláním skupiny Zámek není to, aby sháněla investory. Skupina doporučila prodej, 
případně dlouhodobý pronájem a rada se s tím ztotožnila.

Mgr. Ferenčíková se dále dotázala, kolikrát se skupina sešla.

Ing. Szyroká odpověděla, že třikrát.

Usnesení č.: 207/12/2016
Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Doubrava 
p o v ě ř u j e
starostu obce, pana Mgr. Pavla Krska, jednáním s potencionálními zájemci o dlouhodobý 
pronájem, případně o koupi Zámku Doubrava 

Hlasování: 
pro – 13
proti – 0 
zdržel se – 1 (Szebesta Lukáš) 

11. Organizační a různé  

Mgr. Murycová se dotázala pana Szebesty na důvody, proč ve svém příspěvku ve zpravodaji 
uvedl, že příjmy obce z daní z nemovitostí a z poplatku za odpady se používají na pokrytí 
výdajů za svoz komunálního odpadů a neví, kam se poděl vzniklý rozdíl 14 mil. Kč. Znamená 
to, že o jiných výdajích obce než o výdajích na svoz a uložení komunálního odpadu neví.

Pan Szebesta se vyjádřil, že má za to, že na minulém zasedání zastupitelstva se 
konstatovalo, že příjmy a výdaje u odpadu jsou vyrovnané.

Mgr. Murycová uvedla, že nikoliv. Obec likvidaci odpadu dotuje. Dotováno je také školství a 
řada dalších oblastí.

Pan Szebesta poděkoval za odpověď.

Mgr. Murycová se dotázala, zda pan Szebesta po tomto vysvětlení trvá na svém vyjádření.

Pan Szebesta uvedl, že na tom, co napsal, trvá.

Ing. Dobrý oznámil přítomným své ukončení činnosti v zastupitelstvu z důvodu pracovního 
vytížení a stěhování.

Mgr. Murycová poděkovala Ing. Dobrému za práci a popřála mu hodně úspěchů pracovních 
a životních. 

Mgr. Ing. Ferenčíková se dotázala pana starosty, zda je pravdou, že obcházel občany bydlící 
u nové vybudovaných rybníků s peticí a žádal je o podpis.

Pan starosta odpověděl, že s žádnou peticí nechodil, pouze se ptal občanů, kteří bydlí pod 
hrází a vedle hráze na názor na nepovolenou stavbu rybníků a zda se cítí ohrožení.
Momentálně probíhá správní řízení ve věci nepovolené stavby, které vede vodoprávní úřad 
MěÚ Orlová. Dále uvedl, že černá stavba je provedena zčásti na obecních pozemcích a 
obec se proti tomuto nezákonnému stavu bude bránit.

Mgr. Ing. Ferenčíková se dále dotázala, proč byla na Hranicích odebrána nádoba na plasty.

Pan starosta uvedl, že došlo k chybě a nádoba bude vrácena. 

Dále Mgr. Ing. Ferenčíková požádala o posílení hlídek městské policie kolem 01:30 hod.
ráno, jelikož se u sousedů na Hranicích objevují rozpletené ploty a potulují se tam různí lidé.
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Pan starosta uvedl, že posílení hlídek by vyžadovalo zvýšení obecních výdajů. Jedinou
možností je požádat městskou policii o přesun některých směn na noční dobu a o zaměření 
se na konkrétní lokalitu. Tato záležitost bude s MěP Orlová projednána.

12. Diskuse 

Pan Zdeněk Kolář požádal o doplnění zveřejňovaných usnesení rady obce o informaci, kdo 
jak hlasoval. Uvedl, že tyto informace jsou v zápise, ale zápis z rady se nezveřejňuje.

Pan starosta sdělil, že tyto informace nebudou uvedeny ani v zápise, jsou nadstandardní. 
Součástí zápisu budou pouze výsledky hlasování.

Pan Zdeněk Kolář dále upozornil na porušování hlukové vyhlášky. Všude se seká, řeže 
a spousta lidí o vyhlášce vůbec neví. Požádal o to, aby bylo kontrolováno dodržování
vyhlášky a porušování vyhlášky striktně pokutováno. V opačném případě by vyhláška měla 
být zrušena.

Paní Venglářová uvedla, že hluková vyhláška se nedodržuje ani ve Finských domcích.

Poté proběhla neřízená část diskuse k problematice hlukové vyhlášky.

Pan starosta ukončil tuto část diskuse konstatováním, že se vyhláškou bude zabývat rada 
obce na příští schůzi rady obce a v září bude tato záležitost zařazena na pořad jednání 
zastupitelstva obce.

Pan Břetislav Kursa požádal o úpravu veřejného osvětlení u bytového domu Dominik. 
Nedávno instalovaný reflektor oslňuje jeho dům. Světlo je špatně natočené.

Pan starosta uvedl, že světlo bude seřízeno.

Pan Josef Kajzar položil otázku Mgr. Ing. Ferenčíkové, zda platí Benešovy dekrety.

Mgr. Ing. Ferenčíková odpověděla, že má za to, že platí, ale z dikce zastupitele ji nepřísluší 
se k této záležitosti vyjadřovat.

Pan Trzaskalik požádal o statistiku z radaru umístěného u Finských domků.

Pan starosta uvedl, že výstupy z radaru jsou k dispozici a budou poskytnuty členům 
zastupitelstva.

Závěr:

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 28. 06. 2016

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

Bc. Světluše Šotkovská ………………………………….

Mgr. Pavel Krsek
starosta obce Doubrava




