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Usnesení  
 

přijatá na 47. schůzi Rady obce Doubrava konané dne 24. 10. 2016 
 

509/47/16 Rada obce Doubrava  
s c h v a l u j e   
program 47. schůze Rady obce Doubrava konané dne 24. 10. 2016  

1. Zahájení a procesní záležitosti 
2. Zrušení usnesení rady – opatření starostky obce Doubrava č. 192/2009 ze 

dne 25. 11. 2009 
3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
4. Plán zimní údržby v obci Doubrava pro období od 1. 11. 2016 do 31. 3. 

2017 
5. Nastoupení náhradníka do funkce člena Zastupitelstva obce Doubrava – 

Vojtěch Branny 
6. Závěr 

 
510/47/16 Rada obce Doubrava  

1. zrušuje 
s účinností od 01.11.2016 opatření starostky obce Doubrava č. 192/2009 ze 
dne 25.11.2009 ve znění: 
„Na základě ustanovení § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 102 odst. 3 
tohoto zákona, kde rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí 
patřících do samostatné působnosti obce, starostka obce Doubrava 

schvaluje 
že obec Doubrava bude doplácet z rozpočtu obce rozdíl mezi výši uhrazených 
záloh a skutečnými náklady na vytápění pro ordinaci zubního lékaře a ordinaci 
praktického lékaře na č.p. 444 v Doubravě na základě provedeného 
vyúčtování s tím, že nájemce ordinace zubního lékaře uhradí zálohově 
celkovou částku za rok 14 600,- Kč a zálohy budou hrazeny dle evidenčního 
listu a nájemce ordinace praktického lékaře uhradí zálohově celkovou částku 
za rok 18 000,- Kč a zálohy budou hrazeny dle evidenčního listu. Toto 
opatření platí pro vyúčtování služeb za období od 1.1.2008“ 
2. schvaluje 
s účinností od 01.11.2016 způsob rozúčtování nákladů na vytápění pro dům 
č.p. 444 - zdravotní středisko dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě.  

 
511/47/16 Rada obce Doubrava  

s c h v a l u j e  
uzavření smluv s o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
v rámci stavby „Odkanalizování obce Doubrava“ s vlastníky pozemků na trase 
vedení sítě. 

 
512/47/16 Rada obce Doubrava  

s c h v a l u j e  
plán zimní údržby v obci Doubrava pro období od 1. 11. 2016 do 31. 3. 2017 
dle přiloženého materiálu. 

 
513/47/16 Rada obce Doubrava 

1. bere na vědomí  
a) rezignaci Ing. Květuše Szyroké na funkci člena zastupitelstva obce za 

SNK ED ke dni 19. 10. 2016 
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b) informaci o tom, že náhradníci pan Pavel Slávik a pan Zdeněk Sosna 
rezignovali dne 19. 10. 2016 na postavení náhradníka za volební 
stranu SNK ED 

c) skutečnost, že pan Vojtěch Branny splňuje ke dni 20. 10. 2016 
podmínky volitelnosti dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí 

2. ukládá  
starostovi předat panu Vojtěchu Brannému „Osvědčení o nastoupení do 
funkce člena Zastupitelstva obce Doubrava“. 

 
 
Doubrava dne 26. 10. 2016 
 
Zpracoval Ing. Tadeáš Bijok 
 
 

……………………… 
              Mgr. Pavel Krsek 
         starosta obce 
 


