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Zápis 

z 13. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava konanéh o dne 12. 09. 2016 
v zasedací místnosti Obecního ú řadu Doubrava 

 
Zahájení v 16:30 hod.     Ukončení v 19:40 hod. 

1. Zahájení a procesní záležitosti  

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

Procesní záležitosti:      

Z celkového po čtu 15 členů bylo p řítomno 13 členů ZO (viz listina p řítomných). 

Přítomni:  
Ing. Baroš Jan, Ing. Czapek Petr, Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, Mgr. Jasenková Radomíra, 
Mgr. Krsek Pavel, Mgr. Murycová Dáša, Rovňaníková Jiřina, Siekierová Ivana, MUDr. 
Spurný Pavel, Bc. Šotkovská Světluše, Trzaskalik Libor, Venglářová Šárka, Ing. Vrubel Petr 
Nepřítomni:  
Szebesta Lukáš, Ing. Szyroká Květuše 
(Ing. Dobrý Libor – rezignoval na mandát dne 6. 9. 2016)   

Pan starosta konstatoval, že je přítomno 13 členů zastupitelstva a zastupitelstvo obce je 
usnášeníschopné. 

Zapisovatelem byl určen Ing. Tadeáš Bijok. 

Ověřovateli zápisu byli určeni paní Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková 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. 

Slib nového člena zastupitelstva obce pana Ing. Jana Baroše 
Pan starosta oznámil přítomným, že dne 6. 9. 2016 obdržel písemnou rezignaci na mandát 
člena zastupitelstva obce od pana Ing. Libora Dobrého. Uvedl, že dnem 7. 9. 2016 vznikl 
mandát panu Ing. Janu Barošovi, který na dnešním zasedání složí slib podle ustanovení § 69 
odst. 2 zákona o obcích. 

Poté proběhl akt slibu (přečtení slibu, prohlášení a podpis).  

Volba návrhové komise 
Na funkci předsedy návrhové komise byl navržen pan Libor Trzaskalik. Pan Trzaskalik   
s kandidaturou souhlasil.  

Usnesení č.: 208/13/2016  
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
volí  
předsedou návrhové komise pana Libora Trzaskalika. 

Hlasování:  
pro – 12  
zdržel se – 1  (Trzaskalik Libor) 
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Na funkci členů návrhové komise byl navržen pan Ing. Petr Czapek a paní Jiřina 
Rovňaníková. Oba členové zastupitelstva s navrženou kandidaturou vyslovili souhlas.  

Usnesení č.: 209/13/2016 
Návrh na usnesení: 

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

Hlasování:  
pro – 11  
zdrželi se – 2  (Ing. Petr Czapek, Jiřina Rovňaníková)  
 
Připomínky k  zápisu z minulého zasedání:  
Pan starosta uvedl, že požadovaná úprava textu vyjádření paní Venglářové v zápisu č. 11 
byla provedena. K zápisu z 12. zasedání zastupitelstva nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh programu: 
1. Zahájení a procesní záležitosti 
2. Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce  
3. Odvolání a volba člena kontrolního výboru 
4. Kontrola plnění uzavřené dohody o střetu zájmů s OKD, a.s. – Vyhodnocení plnění 

Dohody na období 2007 – vydobytí zásob za 2. pol. 2015 až 1. pol. 2016 
5. Dodatek č. 3 k Dohodě na období 2007 – vydobytí zásob 
6. Hornická činnost – dobývání porubu č. 223954 ve 39. sloji ve 22 kře v katastru obce 

Doubrava 
7. Žádost o přijetí daru – částí pozemků parc.č. 629/1, 629/2, 629/3, 629/4, 629/5, 629/6, 

629/7 (podíl 20/470) a parc.č. 630/1, 630/2, 630/3, 630/4, 630/5, 630/6, (podíl 2/24) 
8. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 

k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 
9. Investiční záměr vybudování sběrného dvora   
10. Zrušení usnesení zastupitelstva obce č. 274/16/2008 ze dne 08. 12. 2008 
11. Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná – SMOOK za rok 2015 
12. Organizační a různé 
13. Diskuse a závěr 
 
Usnesení č. 210/13/2016 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e   
program 13. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava konaného dne 12. 09. 2016  
1. Zahájení a procesní záležitosti 
2. Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce  
3. Odvolání a volba člena kontrolního výboru 
4. Kontrola plnění uzavřené dohody o střetu zájmů s OKD, a.s. – Vyhodnocení plnění 

Dohody na období 2007 – vydobytí zásob za 2. pol. 2015 až 1. pol. 2016 
5. Dodatek č. 3 k Dohodě na období 2007 – vydobytí zásob 
6. Hornická činnost – dobývání porubu č. 223954 ve 39. sloji ve 22 kře v katastru obce 

Doubrava 
7. Žádost o přijetí daru – částí pozemků parc.č. 629/1, 629/2, 629/3, 629/4, 629/5, 629/6, 

629/7 (podíl 20/470) a parc.č. 630/1, 630/2, 630/3, 630/4, 630/5, 630/6, (podíl 2/24) 
8. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 

k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 
9. Investiční záměr vybudování sběrného dvora   
10. Zrušení usnesení zastupitelstva obce č. 274/16/2008 ze dne 08. 12. 2008 
11. Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná – SMOOK za rok 2015 
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12. Organizační a různé 
13. Diskuse a závěr 

Hlasování:  
pro – 13  členů zastupitelstva obce  

2. Informace o činnosti výbor ů zastupitelstva obce  

Bc. Šotkovská, předsedkyně kontrolního výboru, uvedla, že výbor se sejde dle plánu kontrol 
dne 4. října, po provedení plánované kontroly. 
Ing. Vrubel, člen finančního výboru, uvedl, že výbor se sešel 29. srpna 2016. Předmětem 
jednání byla mimo jiné úhrada finančních prostředků ze strany OKD z dobývacího prostoru 
a z vydobytých nerostů.  
Pan starosta upozornil na skutečnost, že částka, která je uvedena v zápisu, není plněním za 
rok 2016, ale za rok 2015. Zástupci OKD informovali vedení obce, že v minulosti byly úhrady 
prováděny zálohově. V současné době bude OKD postupovat striktně podle horního zákona, 
to znamená, že v letošním roce už obec za těžbu neobdrží nic. 
Ing. Czapek, předseda výboru pro rozvoj obce, uvedl, že výbor se sešel 5. září 2016. 
Předmětem jednání bylo mimo jiné projednání žádosti o stanovisko k dobývání porubu č. 22 
3954, vyhodnocení plnění „Dohody na období 2007 – vydobytí zásob“ s OKD a informace 
o opravách Národního domu a zdravotního střediska. 

Usnesení č.: 211/13/2016 
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 – 12   
proti – 0  
zdržel se – 1 (Ing. Baroš Jan) 

Usnesení bylo přijato. 

3. Odvolání a volba člena kontrolního výboru   

Pan starosta vysvětlil důvody nutnosti odvolání pana Pavla Slávika z funkce člena 
kontrolního výboru a na jeho místo navrhl zvolit pana Ing. Jana Baroše. Ing. Baroš 
s kandidaturou souhlasil. 

Usnesení č.: 212/13/2016 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
1. o d v o l á v á  
z funkce člena kontrolního výboru pana Pavla Slávika z důvodu jeho podílení se na 
rozpočtových a účetních pracích na obecním úřadě v návaznosti na organizační změny 
platné od 1. září 2016 (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). 
2. v o l í   
členem kontrolního výboru pana Ing. Jana Baroše 

Hlasování:  
pro – 13 
  
4. Kontrola pln ění uzav řené dohody o st řetu zájm ů s OKD, a.s. – Vyhodnocení pln ění 

Dohody na období 2007 – vydobytí zásob za 2. pol. 2 015 až 1. pol. 2016 

Materiál předložil pan starosta. 

Uvedl, že předložený materiál nesplňuje podmínky pro to, aby mohl být schválen. Navrhl, 
aby se materiál odložil do doby odstranění nesrovnalostí. 
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Ing. Czapek uvedl, že materiál obsahuje jak formální, tak věcné chyby. 

Usnesení č.: 213/13/2016 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
o d k l á d á  
schválení Vyhodnocení plnění Dohody na období 2007 – vydobytí zásob za 2. pol. 2015 až 
1. pol. 2016, do doby odstranění nesrovnalostí, uvedených v návrhu Dohody. 

Hlasování:  
pro – 13 
  
5. Dodatek č. 3 k Dohod ě na období 2007 – vydobytí zásob 

Materiál předložil pan starosta. 
Mgr. Ing. Ferenčíková se dotázala, zda jsou v dodatku sankce pro případ neplnění. 
Pan starosta odpověděl, že nikoliv. 
Ing. Baroš uvedl, že se jedná o dohodu. V případě, že sankce nejsou uvedeny, nejsou 
sjednány. Není to nic proti ničemu. 
Pan starosta uvedl, že dva miliony jsou uznané insolvenčním správcem. Věří, že OKD 
dostojí svému závazku. 
Usnesení č.: 214/13/2016 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e  
uzavření Dodatku č. 3 k „Dohodě na období 2007 – vydobytí zásob“ dle předloženého 
návrhu 

Hlasování:  
pro – 8   
proti – 0  
zdrželi se – 5  (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, MUDr. Spurný Pavel, Trzaskalik Libor, 

Venglářová Šárka, Ing. Vrubel Petr) 

Usnesení bylo přijato. 

6. Hornická činnost – dobývání porubu č. 22 3954 ve 39. sloji ve 22. k ře v katastru 
obce Doubrava 

Materiál předložil pan starosta. 
 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e  
vydání souhlasného stanoviska  k hornické činnosti – dobývání porubu č. 22 3954 ve 39. 
sloji ve 22. kře v katastru obce Doubrava v rozsahu dle předložené žádosti. Vydání 
souhlasného stanoviska je vázáno spln ěním následující podmínky : 
Při provádění dobývání porubu č. 22 3954 ve 39. sloji ve 22. kře v katastru obce Doubrava 
bude zachována dopravní obslužnost a průjezdnost silnice III. třídy č. 47214 v dosavadním 
rozsahu, včetně zachování přístupu na parkoviště Dinoparku. 

Pan starosta uvedl, že materiál nebyl doručen včas. Dobývání porubu negativně ovlivní 
komunikaci u Dinoparku, Dinopark a přilehlé parkoviště. Proto podává protinávrh s tím, že 
materiál by měl být odložen do příštího zasedání zastupitelstva. 

Do rozpravy se přihlásil občan pan Zdeněk Kolář a uvedl, že by bylo vhodné při schvalování 
porubu na příštím zasedání zahrnout do podmínek záležitost vyplacení dvou milionů korun. 
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Pan starosta uvedl, že o podmínkách schválení dobývání porubu č. 22 3954 a případném 
zahrnutí vyplacení dvou milionů korun se bude ještě jednat. 

Usnesení č.: 215/13/2016 

Návrh na usnesení (protinávrh Mgr. Pavla Krska): 
Zastupitelstvo obce Doubrava  
o d k l á d á  
projednání bodu č. 6 „Hornická činnost – dobývání porubu č. 22 3954 ve 39. sloji ve 22. kře 
v katastru obce Doubrava“ do příštího zasedání zastupitelstva obce. 

Hlasování:  
pro – 13 

7. Žádost o p řijetí daru – částí pozemk ů parc. č. 629/1, 629/2, 629/3, 629/4, 629/5, 629/6, 
629/7 (podíl 20/470) a parc. č. parc. č. 630/1, 630/2, 630/3, 630/4, 630/5, 630/6, (podíl 
2/24)  

Materiál předložil pan starosta. 

Usnesení č.: 216/13/2016 
Návrh na usnesení: 

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

přijetí daru – částí pozemk ů parc. č. 629/1 (podíl 20/470) druh pozemku ostatní plocha, 
způsob využití ostatní komunikace, výměra 4192 m² , parc.č. 629/2 (podíl 20/470) druh 
pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, výměra 85 m², parc. 
č. 629/3 (podíl 20/470) druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, výměra 
128 m², parc. č. 629/4 (podíl 20/470) druh pozemku ostatní plocha, způsob využití 
manipulační plocha, výměra 48 m², parc. č. 629/5 (podíl 20/470) druh pozemku orná 
půda, výměra 47 m², parc. č. 629/6 (podíl 20/470) druh pozemku ostatní plocha, způsob 
využití ostatní komunikace, výměra 22 m², parc. č. 629/7 (podíl 20/470) druh pozemku 
ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, výměra 296 m²,  vše v k.ú. Doubrava  u Orlové 
ve vlastnictví …………… 

b) uzavření darovací smlouvy mezi obcí Doubrava a paní ……………….., jejímž předmětem 
jsou částí pozemk ů parc. č. 629/1 (podíl 20/470) druh pozemku ostatní plocha, způsob 
využití ostatní komunikace, výměra 4192 m² , parc.č. 629/2 (podíl 20/470) druh pozemku 
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, výměra 85 m², parc. č. 629/3 (podíl 
20/470) druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, výměra 128 m², parc. č. 
629/4 (podíl 20/470) druh pozemku ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha, 
výměra 48 m², parc. č. 629/5 (podíl 20/470) druh pozemku orná půda, výměra 47 m², 
parc. č. 629/6 (podíl 20/470) druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní 
komunikace, výměra 22 m², parc. č. 629/7 (podíl 20/470) druh pozemku ostatní plocha, 
způsob využití jiná plocha, výměra 296 m²,  vše v k.ú. Doubrava u Orlové. 

2 .  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 – částí pozemk ů parc. č. 630/1 (podíl 2/24) druh pozemku ostatní plocha, 
způsob využití zeleň, výměra 77 m² , parc.č. 630/2 (podíl 2/24) druh pozemku vodní 
plocha, způsob využití koryto vodního toku, výměra 38 m², parc. č. 630/3 (podíl 2/24) 
druh pozemku ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha, výměra 6 m², parc. č. 
630/4 (podíl 2/24) druh pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleň, výměra 50 m², 
parc. č. 630/5 (podíl 2/24) druh pozemku vodní plocha, způsob využití koryto vodního 
toku, výměra 32 m², parc. č. 630/6 (podíl 2/24) druh pozemku orná půda, výměra 191m²,  
vše v k.ú. Doubrava  u Orlové ve vlastnictví ………………………. 
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Hlasování:  
pro – 12 
proti – 0  
zdržel se – 1 (Ing. Baroš Jan) 

Usnesení bylo přijato. 

Na zasedání se dostavil pan Lukáš Szebesta 
 
Celkový po čet přítomných členů zastupitelstva – 14  
 
8. Obecně závazná vyhláška obce k ochran ě nočního klidu a regulací hlu čných 
činností č. 1/2016 

Materiál předložil pan starosta. 

K problematice vyhlášky proběhla za účasti členů zastupitelstva a pana Zdeňka Koláře 
neřízená diskuse a výměna názorů na existenci vyhlášky, její opodstatněnost a související 
problémy.  

Diskusi ukončil pan starosta a dal hlasovat o předloženém návrhu na usnesení. 

Usnesení č.: 217/13/2016 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e  
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, kterou se m ění Obecn ě závazná vyhláška 
č. 5/2015 k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 

Hlasování:  
pro – 7   
proti – 6  (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, MUDr. Spurný Pavel, Szebesta Lukáš, Trzaskalik 

Libor, Venglářová Šárka, Ing. Vrubel Petr) 
zdržel se – 1 (Ing. Baroš Jan) 

Usnesení nebylo přijato. 

---------------- 
Na návrh Mgr. Ing. Ferenčíkové vyhlásil pan starosta pětiminutovou přestávku. 
---------------- 

9. Investi ční záměr vybudování sb ěrného dvora   

Materiál předložil pan starosta. 

Mgr. Ing. Ferenčíková uvedla, že trvá na tom, aby bylo v zápise uvedeno, že upozornila 
zastupitelstvo na to, že stávající smlouva na pronájem prostor sběrného dvoru z roku 2014 je 
obsahově vymezena tak, že ji nelze vypovědět. Je uzavřena na dobu 10 let. 

Pan starosta uvedl, že smlouvu posuzovali nezávisle dva právníci se závěrem, že smlouva je 
vypověditelná. 

Mgr. Ing. Ferenčíková citovala ustanovení § 2229 občanského zákoníku, z něhož vyplývá, že 
smlouva na dobu určitou může být vypovězena jen v případě, že ve smlouvě byly zároveň 
uvedeny důvody pro podání výpovědi.   

Usnesení č.: 218/13/2016 
Návrh na usnesení: 

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. 
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Hlasování:  
pro – 7   
proti – 6  (Mgr. Ing. Ferenčíková Jiřina, MUDr. Spurný Pavel, Szebesta Lukáš, Trzaskalik 

Libor, Venglářová Šárka, Ing. Vrubel Petr) 
zdržel se – 1 (Ing. Baroš Jan) 

Usnesení nebylo přijato. 

10. Zrušení usnesení zastupitelstva obce č. 274/16/2008 ze dne 08. 12. 2008 

Materiál předložil pan starosta. 

Usnesení č.: 21913/2016 
 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
r u š í  
s účinností od 01.01.2017 usnesení č. 274/16/2008  ze dne 08.12.2008 ve znění: 
„Zastupitelstvo obce Doubrava schvaluje platby za nájem a služby s ním spojené za hrobová 
místa na obecním hřbitově Doubrava za 1 rok dle níže uvedené tabulky s účinností 
od 1.1.2009 
Označení 
hrobových míst 

Nájemné  
7 Kč/m2/rok 

Služby spojené s nájmem 

1 hrob  7 Kč/m2/rok 13 Kč/m2/rok 
2 hrob 7 Kč/m2/rok 12 Kč/m2/rok 
3 hrob 7 Kč/m2/rok 11 Kč/m2/rok 
Dětský hrob 7 Kč/m2/rok 13 Kč/m2/rok 
1 hrobka 7 Kč/m2/rok 13 Kč/m2/rok 
2 hrobka 7 Kč/m2/rok 12 Kč/m2/rok 
3 hrobka 7 Kč/m2/rok 11 Kč/m2/rok 
Urnový háj 7 Kč/m2/rok 25 Kč/m2/rok 
Berezlev 7 Kč/m2/rok 12 Kč/m2/rok 
Pomník OKD 7 Kč/m2/rok 12 Kč/m2/rok 
   

Hlasování:  
pro – 14  

11. Závěrečný účet Svazku m ěst a obcí okresu Karviná – SMOOK za rok 2015 

Materiál předložil pan starosta. 

Usnesení č.: 220/13/2016 
 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
b e r e  n a  v ě d o m í     
v souladu s ustanovením § 39 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za 
rok 2015  

Hlasování:  
pro – 13   
proti – 0  
zdržel se – 1 (Ing. Baroš Jan) 

Usnesení bylo přijato. 
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12. Organiza ční a různé   

Ing. Vrubel upozornil na neposekanou trávu na pozemcích, které sousedí s pozemkem pana 
Durčáka. 

Pan starosta uvedl, že je nutné přesně specifikovat, o které pozemky se jedná, nejlépe 
písemně. Podaným podnětem se pak bude úřad zabývat. 

Pan Trzaskalik upozornil na nepřístupnost nedávno opravených schodů u zastávky 
u pekárny Komendir.  

Pan starostu uvedl, že okolní pozemky jsou ve vlastnictví Asentalu a důvodem jejich 
znepřístupnění je snaha Asentalu předejít vzniku černých skládek a zamezení krádeže kalů. 

Poté proběhla neřízená diskuse k otázce řešení zpřístupnění schodů a související problémy 
(rizika, odpovědnost za případné úrazy, udržování pořádku, atd.). 

Pan Trzaskalik vznesl další dotaz k problematice „dřevionky“ a zatápění lokality Kotliny. 

Pan starosta odpověděl, že problémy se zatápěním Kotlin řeší OKD. Aktuální problémy řeší 
OKD s vlastníkem „dřevionky“, paní Recovou. Paní Recová požádala o přemístění domu. 
Probíhají nadále projekční práce v rámci projektu sanace a rekultivace Kotlin. 

Poté proběhla neřízená diskuse k otázce zatápění Kotlin, odvodnění celé lokality při 
částečném zachování vodní plochy, dopadů na ekologii, atd. 

Paní místostarostka informovala přítomné o situaci kolem plánované rekonstrukce 
komunikace přes Dědinu a návazností na sanaci Kotlin. 

Do diskuse se připojil občan obce pan Vlastimil Kuzník s tím, že má za to, že odvodnění 
Kotlin mělo být řešeno vyčištěním a prohloubením stávajících toků a nikoliv zasypáním. Jeho 
názor podpořil pan Zdeněk Kolář. Uvedl, že existuje projekt na odvodnění Kotlin, který počítá 
s umístěním nového potrubí pod cestou na náměstí. 

Diskusi na téma sanace Kotlin uzavřel pan starosta tím, že není problém vyvolat veřejné 
jednání se zástupci OKD, s projektantem a ekologem a s občany dotčené lokality. 

 

13. Diskuse a záv ěr   

Do diskuse se přihlásil pan Zdeněk Kolář. Dotázal se na to, kdo vybíral barvy použité při 
opravě fasády Národního domu. 

Pan starosta odpověděl, že barvy ze vzorníku a variant, které doporučil architekt, vybrala 
rada obce s přihlédnutím k dobovým fotografiím. 

Pan Kolář pokračoval dotazem, jak probíhal výběr provozovatele letního koupaliště a jak je 
možné, že vybraný provozovatel neměl žádné vědomosti ani zkušenosti v oblasti bazénové 
chemie. 

Pan starosta uvedl, že vybraný provozovatel měl dohodu s osobou, která spolupracovala 
řadu let s bývalým provozovatelem a která se dlouhodobě starala o kvalitu vody na 
koupališti. 

Pan Kolář sdělil přítomným, že díky neznalosti provozovatele došlo k předávkování vody 
skalicí modrou. Místo jednoho a půl kaligramu bylo použito kilogramů devět. Naštěstí se 
nikomu nic nestalo. 

Dále se do diskuse přihlásil pan Trzaskalik. Dotázal se, kam se poděly lavičky z parčíku 
u bytového domu čp. 438. 

Pan starosta odpověděl, že dvě lavičky byly ukradeny a další byly částečně demontovány 
a připraveny k odvozu. Lavičky se vrátí na své místo příští rok po dořešení jiného 
bezpečnějšího kotvení. 
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Pan starosta pokračoval v diskusi dotazem na paní Mgr. Ing. Ferenčíkovou souvisejícím 
s jejím příspěvkem v obecním zpravodaji, jaké peníze navíc, které vybírá obec od občanů, 
měla na mysli. 

Mgr. Ing. Ferenčíková odpověděla, že není povinna nic vysvětlovat. 

Pan starosta uvedl, že od OKD obec za rok 2016 neobdržela ani korunu. 

Mgr. Ing. Ferenčíková na to uvedla, že obec dostala od OKD 134 milionů za 20 let. Občané 
zaplatili daň z nemovitostí a zaplatili za odpad. Když se od toho odečte náklady na likvidaci 
odpadu, tak ještě zůstává.  

Pan starosta pokračoval dotazem na MUDr. Pavla Spurného, jaký rozpočet má obec 
Stonava.  

MUDr. Spurný odpověděl, že neví.  

Další dotaz starosty zněl, zda MUDr. Spurný ví, kolik má obec Doubrava finančních 
prostředků v příjmové části rozpočtu. 

MUDr. Spurný odpověděl, že 32 mil. Kč.  

Pan starosta uvedl, že nikoliv. Je to 25 mil. Kč. Tudíž nelze srovnávat nesrovnatelné. Obec 
Stonava hospodaří se 76 milionovým rozpočtem a každý rok ušetří přes 32 mil. Kč. Dále 
uvedl, že se jedná o zásadní neznalost problému a vyslovil pochybnost, zda MUDr. Spurný 
je autorem článku. 

Mgr. Ing. Ferenčíková reagovala na dotazy pana starosty a uvedla, že pro vedení obce je 
standardní, že prostředky za těžbu utrácí v rámci provozního rozpočtu. Požádala o odpověď, 
zda je to standardní. Považuje za šikanu to, že pan starosta zkouší členy zastupitelstva 
z nějakých článků jako žáků základní školy. 

Pan starosta pokračoval dalším dotazem na pana Lukáše Szebestu týkajícím se možnosti 
výstavby rodinného domu na pozemku, na němž je zvažována výstavba sběrného dvoru. 
Uvedl, že dle platného územního plánu není uvedený pozemek zařazen do zóny individuální 
bytové výstavby, ale do zóny občanské vybavenosti. 

Mgr. Ing. Ferenčíková uvedla, že pan starosta ztratil argumenty, proto „buší“. Trvá na tom, 
aby vše bylo uvedeno v zápisu. 

Pan starosta uvedl, že vše v zápisu bude. Dodal, že příspěvky zastupitelů za Naši Doubravu 
v obecním zpravodaji jsou lživé. 

Mgr. Ing. Ferenčíková uvedla, že zastupitelé za Naši Doubravu nelžou. Články jsou pro 
občany a ne pro vedení obce. 

Pan starosta zdůraznil, že musí zasáhnout, když někdo občanům záměrně lže. 

Poté proběhla neřízená část diskuse, kterou ukončil pan starosta a vyzval přihlášeného do 
diskuse, pana Josefa Kaizara, aby se ujal slova. 

Pan Kaizar vyjádřil svůj názor na dění v obci a na celkovou politickou situaci a poděkoval 
přítomným zastupitelkám za spolupráci. 

Dále se do diskuse přihlásil pan Ladislav Urbančík. Poukázal na neprofesionální chování 
obsluhy sběrného dvoru. Na dotaz, kam má odložit rozbitá zrcadla, odpověděl odpovědný 
pracovník, že ke sklu. Plastové pytle s tříděným odpadem ukládal ke směsnému odpadu. 

Pan starosta uvedl, že tuto záležitost prošetří a bude řešit. 

Pan Zdeněk Kolář upozornil na skutečnost, že do sběrného dvora nelze odkládat pneumatiky 
na disku. 

Pan starosta uvedl, že obsluha sběrného dvora nemá technické prostředky na to, aby mohla 
pneumatiky z disku demontovat. V každém případě se úřad bude touto otázkou zabývat 
a bude hledat vhodné řešení. 
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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 19. 09. 2016 
 
Ověřovatelé zápisu:   Mgr. Ing. Ferenčíková  ………………………………… 
    

Libor Trzaskalik   ………………………………….  

 
 
Mgr. Pavel Krsek 
starosta obce Doubrava  


