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VÝPIS PŘIJATÝCH USNESENÍ 
 ze zasedání zastupitelstva obce Doubravy, 

konaného dne 12. prosince 2022 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v 
platném znění. Plná verze zápisu ZO je dostupná v listinné podobě na obecním úřadě v úřední 
dny pondělí a středa od 8 do 12h a od 13 do 17h. V elektronické podobě na www.doubravy.eu ve 
složce Zastupitelstvo. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
Usnesení č. 32/2022 

Zastupitelstvo obce Doubravy určuje ověřovateli zápisu Mgr. Barboru Navrátilovou a 

Vlastimila Křižku, zapisovatelem Ing. Jakuba Kadlečíka. 

 

Usnesení č. 33/2022 

Zastupitelstvo obce Doubravy schvaluje následující program jednání: 

1. Jednací řád 

2. Termínované vklady 

3. Rozpočet roku 2023  

4. Plán inventur 2022 – termín 2.1.2023 – 31.1.2023  

5. Rozpočtové opatření č.7  

6. Dotace hasiči  

7. Dotace na územní plán  

8. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene na p. č. 1216/94, 1431/9 obec versus EGD         

(č.p. 102, kabelové vedení NN) 

9. Ceníky – aktualizace cen za služby - moštování, sazebník úhrad za poskytování informací, 

ceník pronájmu víceúčelové budovy, prodej dřeva Informace o odpadovém hospodářství 

10. Jmenování členů do krizového štábu, krizový plán 

11. Navýšení odměn neuvolněných členů zastupitelstva 

12. Žádost z Naděje na příspěvek na rok 2023 

13. Střednědobý rozpočet 2022-2025 ( podklady zveřejněny na el. úřední desce) 

14. Diskuze 

 
Usnesení č. 34/2022 
Zastupitelstvo obce Doubravy schvaluje Jednací řád obce.  

 
Usnesení č. 35/2022 
Zastupitelstvo obce Doubravy souhlasí s převodem finančních prostředků v rámci Komerční 

banky ve výši 5 mil. Kč na termínovaný vklad 12 měsíců a 2 mil. Kč na termínovaný vklad na 

6 měsíců. 
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Usnesení č. 36/2022 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Doubravy pro rok 2023 v celkové výši na 

příjmech 11.767.300,-Kč ve členění dle položek, na výdajích 11.274.000,-Kč ve členění na 

paragrafy. Financování na pol. 8115 ve výši – 493.300,-Kč. 

 

Usnesení č. 37/2022 
Zastupitelstvo obce Doubravy schvaluje plán inventur na rok 2022.  

 
Usnesení č. 38/2022 
Zastupitelstvo obce Doubravy schvaluje  navrhované členy likvidační a inventarizační komise. 

Likvidační – Mgr. Barbora Navrátilová, Jaroslav Mikel, Jarmila Gajdůšková 

Inventarizační - Marek Miškářík, Vlastimil Křižka, Ing. Jakub Kadlčík. 

 
Usnesení č. 39/2022 
Zastupitelstvo obce Doubravy schvaluje rozpočtové opatření č. 7. 
 
Usnesení č. 40/2022 
Zastupitelstvo obce Doubravy se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou 

dopravního automobilu a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů. 

 
Usnesení č. 41/2022 
Zastupitelstvo obce Doubravy pověřuje starostku Mgr. Barboru Navrátilovou ke spolupráci 

s pořizovatelem územně plánovací dokumentace, tj. s Magistrátem města Zlína, oddělením 

prostorového plánování, střediskem územního plánování ve smyslu ust. § 6 odst. 5 písm. f) ve 

spojení s § 47 odst. 1 a 4, § 51 odst. 1 a 3, § 53 odst. 1 a § 67 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů, a to po dobu celého volebního období. 

 
Usnesení č. 42/2022 
Zastupitelstvo obce Doubravy schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT – 

014330075288/001 a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy. 

 
Usnesení č. 43/2022 
Zastupitelstvo obce Doubravy schvaluje navýšení ceníků. Pověřuje starostku obce k 

vypracování nových ceníků, které budou umístěny na el. úřední desce. 
 
Usnesení č. 44/2022 
Zastupitelstvo obce Doubravy schvaluje ponechání poplatku ve stávající výši  a svoz 

komunálního odpadu sjednotit na 1x za 14 dnů po celý kalendářní rok, svoz tuků 1x za dva 

měsíce. 

 
Usnesení č. 45/2022 
Zastupitelstvo obce Doubravy schvaluje plán opatření a členy krizového štábu od 12.12.2022. 

Členové krizového štábu obce Doubravy – Mgr. Barbora Navrátilová, Jaroslav Mikel, Marta 

Toboláková, Marek Miškářík, Lukáš Velčovský, Ing. Radek Červinka 

 
Usnesení č.46/2022 
Zastupitelstvo obce Doubravy schvaluje finanční příspěvek ve výši 25 000,- Kč.  
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Usnesení č. 47/2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Doubravy na roky 2022-

2025. 

 
Usnesení o navýšení odměn zastupitelů obce nebylo schváleno. 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------                          ------------------------------------------------ 
           Mgr. Barbora Navrátilová, starostka                                 Jaroslav Mikel, místostarosta 
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