
1 

 

Zápis 

ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava konaného dne 24. 10. 2016 
v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava 

Zahájení v 16:30 hod.       Ukončení v 19:20 hod. 

1. Zahájení a procesní záležitosti  

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

Procesní záležitosti:     

Z celkového počtu 15 členů bylo přítomno 14 členů ZO (viz listina přítomných). 

Přítomni:  
Ing. Baroš Jan, Branny Vojtěch, 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, Bc. Šotkovská Světluše, Trzaskalik 
Libor, Ing. Vrubel Petr 

Nepřítomni:  
Venglářová Šárka 
(Ing. Szyroká Květuše – rezignovala na mandát zastupitele dne 19. 10. 2016)   

Pan starosta konstatoval, že je přítomno 14 členů zastupitelstva a zastupitelstvo obce je 
usnášeníschopné. 

Zapisovatelem byl určen Ing. Tadeáš Bijok. 

Ověřovateli zápisu byly určeny paní Mgr. Radomíra Jasenková 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.  

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. Upozornil také přítomné na skutečnost, že vzhledem k situaci, která nastala na 
minulém zasedání, kdy v rámci rozpravy k některým bodům programu, proběhla spontánní, 
neřízená výměna názorů členů zastupitelstva i občanů, bude v rozpravě k jednotlivým bodům 
programu uděleno přednostně slovo členům zastupitelstva, poté bude dán prostor přítomným 
občanům, kteří budou moci k projednávané problematice vyjádřit svůj názor. Požádal 
přítomné o zdržení se hlasitých projevů v době, kdy bude hovořit osoba, jíž bylo uděleno 
slovo. 

Slib nového člena zastupitelstva obce pana Vojtěcha Branného 

Pan starosta oznámil přítomným, že dne 19. 10. 2016 obdržel písemnou rezignaci na 
mandát člena zastupitelstva obce od paní Ing. Květuše Szyroké. Oslovení náhradníci pan 
Pavel Slávik a pan Zdeněk Sosna rezignovali téhož dne, tj. před vznikem mandátu člena 
zastupitelstva obce na post náhradníka. Pan Slávik z důvodu neslučitelnosti funkcí dle 
volebního zákona a pan Sosna z důvodu pracovní vytíženosti. Uvedl, že dnem 20. 10. 2016 
vznikl mandát zastupitele panu Vojtěchu Brannému, 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 Ing. Petr Vrubel. Pan Vrubel 
s kandidaturou nesouhlasil. Poté byl na funkci předsedy návrhové komise navržen pan 
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Lukáš Szebesta. Pan Szebesta s kandidaturou souhlasil.  

Usnesení č.: 221/14/2016  
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
volí  
předsedou návrhové komise pana Lukáše Szebestu. 

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

Na funkci členů návrhové komise byl navržen pan Ing. Jan Baroš a paní Jiřina Rovňaníková. 
Oba členové zastupitelstva s navrženou kandidaturou vyslovili souhlas.  

Na zasedání se dostavila paní Šárka Venglářová 

Celkový počet přítomných členů zastupitelstva – 15  

Usnesení č.: 222/14/2016 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
volí  
členy návrhové komise pana Ing. Jana Baroše a paní Jiřinu Rovňaníkovou.   

Hlasování:  
pro – 14 
zdržela se – 1 (Jiřina Rovňaníková)  
 
Připomínky k  zápisu z minulého zasedání 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. 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. Hornická činnost – dobývání porubu č. 223954 ve 39. sloji ve 22 kře v katastru obce 

Doubrava  
6. Příprava rozpočtu obce na rok 2017 – informace  
7. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 1/2016, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku ze psů 
8. Vystoupení ze Spolku pro obnovu venkova ČR 
9. Kulturní a společenské akce na rok 2017 – informace  
10. Organizační a různé 
11. Diskuse a závěr 

Pan starosta navrhl doplnit program o bod 3.1 ve znění:  

3.1. Odvolání z funkce předsedkyně finančního výboru a volba nového předsedy 

Usnesení č.: 223/14/2016 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e   
program 14. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava konaného dne 24. 10. 2016  
1. Zahájení a procesní záležitosti 
2. Negativní jevy a trestná činnost na území obce 
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3. Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce  
3.1. Odvolání z funkce předsedkyně finančního výboru a volba nového předsedy 

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. Hornická činnost – dobývání porubu č. 223954 ve 39. sloji ve 22 kře v katastru obce 
Doubrava  

6. Příprava rozpočtu obce na rok 2017 – informace  
7. Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 1/2016, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku ze psů 
8. Vystoupení ze Spolku pro obnovu venkova ČR 
9. Kulturní a společenské akce na rok 2017 – informace  
10. Organizační a různé 
11. Diskuse a závěr 

Hlasování:  
pro – 15 
 
2. Negativní jevy a trestná činnost na území obce  

K bezpečnostní situaci v obci se vyjádřili přítomní hosté pan Mgr. René Gabzdyl, velitel 
oddělení PČR Orlová a pan Mgr. Václav Šaroch, zástupce MěP Orlová.  

Mgr. René Gabzdyl uvedl, že v obci Doubrava bylo spácháno v letošním roce 26 trestných 
činů, nejčastěji majetkových. Z toho 16 trestných činů je objasněných. Co se týče přestupků, 
tak těch bylo 57, z toho 31 bylo řešeno blokově. Počet trestných činů i přestupků klesá. 

Mgr. Václav Šaroch omluvil nepřítomného velitele MěP, pana Mgr. Romana Galiu z důvodu 
účasti na schůzi rady města a seznámil přítomné s činností hlídek městských strážníků.  

Pan Trzaskalik se dotázal, zda někdo může zatarasit veřejnou komunikaci betonovými 
panely. 

Mgr. Gabzdyl odpověděl, že tyto problémy řeší odbor dopravy. Mgr. Šaroch dodal, že pokud 
by se jednalo veřejné prostranství, jednalo by se o neoprávněný zábor veřejného 
prostranství, čili správní delikt. Doporučil obrátit se písemně na odbor dopravy. Záležitost pak 
bude řešena s vlastníkem komunikace. 

Pan starosta uvedl, že vlastníkem je Asental. Jednání s Asentalem zatím nevedla k žádnému 
výsledku. Vedení obce se bude problémem zabývat i nadále. Pokud bude nutná součinnost 
s orgány policie, obec tuto pomoc uvítá. 

Mgr. Ing. Ferenčíková požádala o informaci o počtu přestupků týkajících se psů. Mgr. Šaroch 
uvedl, že se jednalo o tři případy volně pobíhajících psů s následným odchytem. 

Usnesení č.: 224/14/2016 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
b e r e  n a  v ě d o m í   
informaci o bezpečnostní situaci, negativních jevech a trestné činnosti na území obce  

Hlasování:  
pro – 15 

3. Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce 

Bc. Šotkovská, předsedkyně kontrolního výboru, uvedla, že výbor se sešel dne 4. října. Byla 
zhodnocena provedená kontrola bytového a nebytového fondu obce. Při kontrole nebyly 
zjištěny žádné nedostatky.  
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Ing. Czapek, předseda výboru pro rozvoj obce, uvedl, že výbor se nesešel, jelikož doposud 
neobdržel žádné informace k připomínkám, které vznesl k materiálu „Vyhodnocení plnění 
Dohody na období 2007 – vydobytí zásob“. 

K činnosti finančního výboru se vyjádřila paní místostarostka. Uvedla, že, výbor se sešel 10. 
října 2016. Předmětem jednání byla mimo jiné příprava rozpočtu na rok 2017. 

Usnesení č.: 225/14/2016 
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 – 15 

3.1 Odvolání z funkce předsedkyně finančního výboru a volba nového předsedy 

Problematiku uvedl pan starosta. 

Navrhl, aby předsedou finančního výboru byl zvolen pan Vojtěch Branny. Dotázal se, zda 
pan Branny s navrženou kandidaturou na předsedu souhlasí. Pan Branny odpověděl, že 
souhlasí. 

Usnesení č.: 226/14/2016 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
1. o d v o l á v á  
z funkce předsedkyně finančního výboru paní Ing. Květuši Szyrokou z důvodu její rezignace 
na mandát člena zastupitelstva obce 
2. v o l í   
předsedou finančního výboru pana Vojtěcha Branného 

Hlasování:  
pro – 11 
zdrželi se – 4 (Ing. Baroš Jan, MUDr. Pavel Spurný, Trzaskalik Libor, Branny Vojtěch) 

Usnesení bylo přijato. 

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 

Pan starosta přivítal zástupce OKD, a.s., pana Ing. Radima Tabáška. Poté postupně četl 
jednotlivé připomínky a dotazy zpracované výborem pro rozvoj obce. 

Ing. Tabášek na jednotlivé připomínky a dotazy postupně odpovídal. Reagoval také na 
vznesené dotazy a připomínky z řad členů zastupitelstva a občanů. V závěru svého uvedl, že 
na připomínky výboru pro rozvoj obce bude zpracována písemná odpověď. 

Pan starosta poděkoval Ing. Tabáškovi za vyčerpávající odpovědi a naformuloval návrh na 
usnesení. 

Usnesení č.: 227/14/2016 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
o d k l á d á  
projednání Vyhodnocení plnění Dohody na období 2007 – vydobytí zásob za 2. pol. 2015 až 
1. pol. 2016 do doby zapracování připomínek uvedených v příloze materiálu k bodu č. 4. 

Hlasování:  
pro – 15  
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5. Hornická činnost – dobývání porubu č. 22 3954 ve 39. sloji ve 22. kře v katastru 
obce Doubrava 

Problematiku uvedl pan starosta. Sdělil, že v záležitosti hornické činnosti byla naplánována 
schůzka s vedením OKD, a.s. Schůzka však byla z důvodu přípravy na věřitelský výbor 
odložena s tím, že se uskuteční po 31. říjnu. Za této situace je projednávání tohoto bodu 
bezpředmětné. Proto navrhuje odložení projednání bodu č. 5 do příštího zasedání. 

Usnesení č.: 228/14/2016 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
o d k l á d á   
projednání materiálu k bodu č. 5 do příštího zasedání zastupitelstva v prosinci tohoto roku. 

Před hlasováním opustila zasedací místnost paní Mgr. Ing. Ferenčíková. 

Celkový počet přítomných členů zastupitelstva – 14  

Hlasování:  
pro – 14 

6. Příprava rozpočtu obce na rok 2017 – informace  

Materiál předložila paní místostarostka. Uvedla, že s ohledem na situaci v OKD nebude do 
rozpočtu zapojená částka za vydobytý nerost. Z důvodu pokračujícího trendu snižování 
příjmové stránky rozpočtu se hledají úspory na všech položkách, přijímají se opatření 
směřující ke snížení výdajů. Příkladem jsou organizační změny na obecním úřadě 
a výběrové řízení na svoz a likvidaci komunálního odpadu. Zdůraznila, že návrh rozpočtu 
bude zveřejněn a předložen k projednání v zákonném termínu. 

Paní Mgr. Ing. Ferenčíková se vrátila do zasedací místnosti. 

Celkový počet přítomných členů zastupitelstva – 15  

Do rozpravy se přihlásila paní Mgr. Ing. Ferenčíková. Upozornila na skutečnost, že v roce 
2016 byl schválený rozpočet ve výši 28.391,- tis. Kč. Součástí rozpočtu byl zůstatek 
z minulých let ve výši 4.985,- tis. Kč a finance od OKD ve výši 6.260,- tis. Kč. To znamená 
navíc finanční částku ve výši 11.245,- tis. Kč. Nyní vedení obce tvrdí, že je problém 
s rozpočtem, že rozpočet bude schodkový a celková výše se sníží na 25.110,- tis. Kč. Ze 
zápisu z finančního výboru vyplývá, že zatím je na příjmové straně rozpočtu 17.700,- tis. Kč. 
To znamená, že schází 7.410,- tis. Kč. To je vážná situace. Dotázala se, jak tento stav bude 
vedení obce řešit. 

Paní místostarostka uvedla, že situace není jednoduchá, ale není katastrofální a je řešitelná. 
Letos jsme přijímali úsporná opatření s cílem nečerpat finance ze zůstatku z minulých let. To, 
že rozpočet bude schodkový, znamená, že úspory, na které jsme nesahali v tomto roce, 
budou zapojeny do návrhu rozpočtu na rok 2017.  

Mgr. Ing. Ferenčíková se dotázala, jaká je výše zůstatku. 

Paní místostarostka odpověděla, že na konci roku 2015 to bylo kolem 10 milionů Kč. 

Mgr. Ing. Ferenčíková pokračovala v rozpravě a vyjádřila názor, že úspora ve výši cca 
jednoho milionu korun přičítána novému dodavateli služby na svoz a likvidaci komunálního 
odpadu nebude absolutní. V případě čtrnáctidenního cyklu svozu bude nutno přičíst výdaje 
na deratizaci. V období od dubna do září to nebude stačit.  

Paní místostarostka poděkovala Mgr. Ing. Ferenčíkové za názor. 

Mgr. Ing. Ferenčíková se dále dotázala, zda bude na jaře přistavena sběrná nádoba na 
bioodpad na Hranicích. 
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Pan starosta odpověděl, že tato záležitost teď nebude řešena. Důvodem zrušení stanoviště 
bylo to, že občané opakovaně ukládali do nádoby na bioodpad směsný odpad. 

Do rozpravy se přihlásil občan pan Zdeněk Kolář. Uvedl, že plastové nádoby budou 
nepraktické v případě domácností, kde se topí pevnými palivy. Občané si budou muset 
nějakým způsobem zajistit vychladnutí popela, např. zaléváním vodou.  

Dále se do rozpravy přihlásil pan Trzaskalik. Dotázal se, jak by se z hlediska úspor projevilo 
případné sloučení základní a mateřské školy. 

Paní místostarostka odpověděla, že úspora by byla zanedbatelná. V případě sloučení by 
mateřskou školu vedl vedoucí učitel, jehož odměna by byla přibližně stejná, jako u ředitelky.  

Usnesení č.: 229/14/2016 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
b e r e  n a  v ě d o m í  
informaci o průběhu přípravy rozpočtu obce na rok 2017 dle předloženého materiálu. 

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

Usnesení bylo přijato. 

7. Obecně závazné vyhlášky obce Doubrava č. 1/2016, kterou se mění Obecně závazná 
vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku ze psů 

Materiál předložil pan starosta. 

Pan Trzaskalik se dotázal, co je smyslem provedené změny. Jak se situace oproti 
stávajícímu stavu změní. 

Pan starosta uvedl, že dojde ke zlepšení platební morálky.  

Paní Venglářová se dotázala, co bude s těmi majiteli psů, kteří poplatky neplatí, kterých je 
hodně.  

Paní místostarostka uvedla, že je nutné uvést konkrétně, o koho se jedná. 

Paní Venglářová sdělila, že je nemůže jmenovat.  

Poté se rozvinula neřízená výměna názorů na možnosti kontroly neplatičů poplatku ze psů, 
kterou ukončil pan starosta. 

Do rozpravy se dále přihlásil občan pan Henrich Štrobl. Navrhl, aby po vzoru města Orlové 
byli od poplatku ze psů osvobození občané, kteří si vezmou psa z útulku.  

Pan starosta uvedl, že situaci úřad prověří.  

Usnesení č.: 230/14/2016 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava  
s c h v a l u j e  
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, Obecně závaznou vyhlášku obce Doubrava č. 1/2016, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku ze psů dle předloženého materiálu 

Hlasování:  
pro – 15 
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8. Vystoupení ze Spolku pro obnovu venkova ČR 

Materiál předložil pan starosta. 

Důvody členství ve spolku vysvětlila paní Ing. Květuše Szyroká. Nejednalo se ani tak 
o možnosti získávání dotací, jako spíše o společné prosazování zájmů malých obcí v otázce 
rozpočtového určení daní a připravované legislativy.  

Usnesení č.: 231/14/2016 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava 
s c h v a l u j e   
vystoupení ze Spolku pro obnovu venkova ČR ke dni 31. 12. 2016. 

Před hlasováním opustil zasedací místnost pan Ing. Czapek. 

Celkový počet přítomných členů zastupitelstva – 14  

Hlasování:  
pro – 14 

9. Kulturní a společenské akce na rok 2017 – informace  

Materiál předložila paní místostarostka. 

Pan Ing. Czapek se vrátil do zasedací místnosti. 

Celkový počet přítomných členů zastupitelstva – 15  

Pan Trzaskalik se dotázal, zda akce, které podporuje Nadace OKD, se budou konat 
i v případě, že je Nadace OKD nepodpoří. 

Paní místostarostka odpověděla, že v každém případě se akce uskuteční, avšak program 
bude skromnější.  

Paní Rovňaníková se dotázala, zda pietní akt u příležitosti Dne vítězství dne 3. května 2017 
se bude konat na náměstí. Obvykle se akt konal na místním hřbitově. 

Pan starosta potvrdil, že tento akt se již vždy bude konat na náměstí. 

Občanka paní Monika Kupcová se dotázala, zda obec oslovuje nějaké sponzory a konkrétně 
Dinopark. 

Pan starosta odpověděl, že obec oslovuje všechny firmy, které operují v Doubravě nebo se 
kterými obec spolupracuje. Mezi tyto firmy patří také Dinopark.  

Usnesení č.: 232/14/2016 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubrava 
b e r e  n a  v ě d o m í  
plán kulturních a společenských akcí na rok 2017 pořádaných obcí dle předloženého 
materiálu. 

Hlasování:  
pro – 15 

10. Organizační a různé   

Mgr. Ing. Ferenčíková uvedla, že ze strany občanů byly vzneseny dotazy, proč není na 
webové stránce obce zveřejněn záznam z 20. června 2016 a z 21. září 2016. 

Pan starosta odpověděl, že na zpracování záznamu se pracuje. Záznam zpracovává a 
zveřejňuje osobně. V době, kdy tuto práci realizovala firma, stálo pořízení jednoho záznamu 
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cca 4 tisíce korun. Na dotaz, kdy dojde ke zveřejnění chybějících záznamů, odpověděl, že do 
prosince tohoto roku. 

Pan Trzaskalik upozornil na dezolátní stav chodníku u desetidomků. 

Pan starosta uvedl, že se úřad obrátí na Správu silnic MSK.  

Dále pan Trzaskalik poděkoval za provedení násypu chodníku u kostela. 

Paní Venglářová se dotázala, kolik by stála lampa u Dominiku, o které se mluví již dva roky. 
Nedávno instalované světlo se z důvodu oslňování rodinných domků na protější straně 
sklopilo a teď neplní svůj účel. 

Pan starosta sdělil, že úřad záležitost osvětlení chodníku u Dominiku prověří a najde řešení. 

11. Diskuse a závěr   

Do diskuze se přihlásil pan Henrich Štrobl a upozornil na nepořádek u zrcadla v lokalitě Na 
Hrází směrem na Sovinec. Tvoří se tam černá skládka. Okolní pozemky jsou neposekané. 

Pan starosta uvedl, že se patrně jedná o pozemek Asentalu. Záležitostí se bude úřad 
zabývat. 

Do diskuze se dále přihlásil pan Zdeněk Kolář. Požádal o zveřejnění výše odměn členů 
zastupitelstva v obecním zpravodaji. Dále popsal situaci kolem odebírání zkušebních vzorků 
na obecním koupališti související s tím, že pan starosta požádal „Zdravotní ústav se sídlem 
v Ostravě“ o to, aby neodebíral zkušební vzorky v Doubravě. 

Pan starosta uvedl, že vzorky byly v pořádku. Kdyby tomu tak nebylo, zdravotní ústav by 
zasáhl. Dodal, že za svým rozhodnutím jednat se zdravotním ústavem ve věci pana Koláře si 
stojí. 

Poté se rozvinula neřízená a emotivní výměna názorů přítomných občanů, kterou ukončil 
pan starosta a dal slovo dalšímu přihlášenému panu Jakubovi Kolářovi. 

Pan Jakub Kolář se dotázal, proč se nerealizuje druhé kolo přidělování kompostérů, kterých 
ve sběrném dvoře zbývá přibližně sto. 

Na dotaz reagoval Ing. Czapek. Uvedl, že se jedná o zálohu pro případ, kdy se po změně 
svozové firmy a systému svozu odpadu rozhodnou další zájemci požádat o přidělení 
kompostérů. O druhém kole by se mohlo rozhodnout na jaře příštího roku. 

Do diskuze se dále přihlásil pan Břetislav Szotek. Upozornil na neúměrnou prašnost 
v lokalitě u kaliště dolu ČSA. Má k dispozici videonahrávku, kterou je ochoten poskytnout. 

Pan starosta sdělil, že záležitost projedná s odpovědným zástupcem OKD, a.s. Ing. 
Kabourkem. 

Dále se přihlásil pan Rudolf Bjalončík s požadavkem, aby obec věnovala větší pozornost 
sečení trávy. 

Jako poslední se do diskuse přihlásila Mgr. Ing. Ferenčíková. Požádala starostu o vyjádření 
k přidělení obecního bytu jeho dceři Monice Krskové. 

Pan starosta uvedl, že jeho dcera je občanem obce jako každý jiný a žádost o přidělení bytu 
byla v evidenci nejdéle.  

 
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.  
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2. Návrhová komise konstatuje, že usnesení k jednotlivým bodům programu 
projednaným na dnešním zasedání zastupitelstva byla platně přijata.  

 
Zapsal:  Ing. Tadeáš Bijok 
 
Dne 02. 11. 2016 
 
Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Radomíra Jasenková   ………………………………… 

 
   Bc. Světluše Šotkovská   ………………………………….

  

 

 

Mgr. Pavel Krsek 

starosta obce Doubrava  


