
 

Zasedání zastupitelstva obce Doubravy 

Obec 

Doubravy č. 12 konané dne: 16. března 2020 
Přítomní zastupitelé:  Ing. Šulák, Gajdůšková, Ing.Vandová, Miškářík, 

                                      Divoký, Mgr. Navrátilová 

Omluven: 1 

Hosté: 0  

Program jednání: 

Navrhuje se program jednání: 

1, Ustanovení zapisovatele a dvou ověřovatelů 

2, Žádosti 

3, Změna paragrafu v rozpočtové změně č. 2  

4, Diskuze 

Kdo je pro navržený program jednání: 

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 13/2020 - schváleno 

1, Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů: 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Doubravy určuje ověřovatele zápisu  

Jiřího Divokého a Ing.  Jiřího Šuláka, a zapisovatele Gajdůškovou Jarmilu. 

Kdo je pro schválení: 

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 14/2020 – schváleno 

2, Žádosti:  

A, 

 Žádost o odkup obecního pozemku 1452/62 o výměře 80 m2.    

Návrh usnesení: V souladu se žádostí zveřejnit záměr na prodej obecního 

pozemku 1452/62. 

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 15/2020 – schváleno 

Úkol pro hospodářku: zpracovat a zveřejnit záměr.  

 

B, 

 Žádost o odkup obecního pozemku 1452/63 o výměře 90 m2.  

Návrh usnesení: V souladu se žádostí zveřejnit záměr na prodej obecního 

pozemku 1452/63.  

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 16/2020 – schváleno 

Úkol pro hospodářku: zpracovat a zveřejnit záměr. 

 

C,  

Žádost o odkup obecních pozemků 1452/68  o výměře 32m2 a 1452/69 o 

výměře 71 m2.  



Návrh usnesení: V souladu se žádostí zveřejnit záměr na prodej obecního 

pozemku 1452/68 a 1452/69.  

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 17/2020 – schváleno 

Úkol pro hospodářku: zpracovat a zveřejnit záměr. 

 

D,  

Žádost o odkup obecního pozemku 1452/1 o výměře 233 m2 a 6 m2 jako směna 

v rámci závazku obce.  

Návrh usnesení: Pozemek neprodávat, ponechat jej pouze v užívání, a to  

z důvodu jak uložení stávajících, či nových  sítí, tak i dalších budoucích 

investičních záměrů obce (rozšíření chodníku, oprava betonové zídky, úprava, či 

rozšíření komunikace, atd.) 

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 18/2020 – schváleno 

Úkol pro starostu: vyrozumět žadatele. 

 

E,  

Žádost o pronájem sportovního areálu – taneční kolo, bufet za účelem soukromé 

akce dne 11. 7. 2020.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zapůjčení tanečního kola za 

podmínek stanovených obcí, včetně uzavření smlouvy o pronájmu.  

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 19/2020 – schváleno 

Úkol pro starostu: vyrozumět žadatele, uzavřít smlouvu.  

 

F, 

Žádost o pronájem sportovního areálu – taneční kolo, bufet, sál za účelem 

soukromé akce dne 22. 8. 2020.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zapůjčení tanečního kola za 

podmínek stanovených obcí, včetně uzavření smlouvy o pronájmu.  

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 20/2020 – schváleno 

Úkol pro starostu: vyrozumět žadatele, uzavřít smlouvu. 

 

G, 

Žádost o pronájem sportovního areálu – taneční kolo, bufet, sál, klubovna za 

účelem pořádání Přehlídky dechových hudeb dne 20. 6. 2020.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatné zapůjčení tanečního 

kola za podmínek stanovených obcí, včetně uzavření smlouvy o pronájmu.  

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 21/2020 – schváleno 

Úkol pro starostu: vyrozumět žadatele. 

 

H, 

Žádost o finanční příspěvek na 12. ročník Přehlídky dechových hudeb, který se 

bude konat 20. 6. 2020 v Doubravách (již rozpočtováno). 



Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace žadateli ve výši 

30.000,- Kč, na pořádání Přehlídky dechových hudeb. 

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 22/2020 – schváleno 

Úkol pro starostu: vyrozumět žadatele a uzavřít veřejnoprávní smlouvu. 

 

CH, 

Žádost o pronájem sportovního areálu – taneční kolo, bufet, za účelem 

uspořádání taneční zábavy dne 2. 5. 2020.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zapůjčení tanečního kola za 

účelem uspořádání taneční zábavy,  za podmínek stanovených obcí, včetně 

uzavření smlouvy o pronájmu.  

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 23/2020 – schváleno 

Úkol pro starostu: vyrozumět žadatele, uzavřít smlouvu. 

 

I,  

Žádost SDH Doubravy na pořízení 4 ks vycházkových stejnokrojů v ceně cca 

7000,- za stejnokroj.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje  pořízení 4 ks vycházkového 

stejnokroje pro SDH Doubravy v ceně cca 7.000,- Kč za stejnokroj, tj. v celkové 

ceně 28.000,-Kč, a schvaluje tuto částku zařadit do rozpočtu obce a ponížit tak 

financování.  

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 24/2020 – schváleno 

Úkol pro starostu: vyrozumět žadatele. Úkol pro účetní: zařadit do rozpočtu 

částku 28.000,-Kč na §5512, pol. 5132 (ochranný oděv) a ponížit pol. 8115 

(financování) o tuto částku v rámci rozpoč. změny.  

 

J,  

Žádost SDH Doubravy o poskytnutí fin. dotace na mládež – hasičský sport, ve 

výši 30.000,- Kč. (již rozpočtováno). 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dotaci pro mládež- 

hasičský sport ve výši 30.000,- Kč.  

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 25/2020 – schváleno 

Úkol pro starostu: vyrozumět žadatele, uzavřít veřejnoprávní smlouvu. 

 

K, 

Žádost Centra pro zdravotně postižené o finanční příspěvek formou daru.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek žadateli ve 

formě daru, a to ve výši 1.000,- Kč.  

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 26/2020 – schváleno 

Úkol pro starostu a hospodářku: vyrozumět žadatele, zaslat převodem finanční 

dar 1000,-Kč. 

 

L,Žádost o příspěvek FC Doubravy ve výši 30.000,- Kč. 



Návrh usnesení: Zastupitelstvo navrhuje zatím neposkytnout dotaci FC 

Doubravy, a to s ohledem na neuskutečnění přislíbené valné hromady z kraje 

letošního roku, na které měli být pozváni všichni zastupitelé. Požadavkem 

zastupitelů je neoddiskutovatelná podmínka pro poskytnutí dotace, aby zápasy  

FC Doubravy byly sehrány na domácí půdě v Doubravách.  

hlasovalo: 6, pro: 0, proti: 6, zdržel se: 0, Usnesení č. 27/2020 – schváleno 

Úkol pro starostu: vyrozumět žadatele 

 

3, Změna rozpočtu č. 2: 

Starosta předkládá změnu č.2 rozpočtu hospodaření obce, která spočívá 

v převodu částky 11tis. mezi paragrafy 6171 a  6112 při stejné položce 5169 

z důvodu přesnější evidence nákladů obce za stravenky a jejich rozčlenění na 

hospodářku a starostu. Financování se nemění. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje změnu změnu č.2 rozpočtu obce. 

hlasovalo: 6, pro: 0, proti: 6, zdržel se: 0, Usnesení č. 28/2020 – schváleno 

Úkol pro hospodářku: zapracovat do účetnictví 

 

4, Diskuze: 

- Proběhla diskuze mezi zastupiteli, že pokud by bylo potřeba upravit plochu na 

hřišti, případně pokosit břeh nad hřištěm, uklidit areál, bylo by vhodné  svolat 

veřejnou brigádu, případně oslovit spolky. Vše samozřejmě za předpokladu, že 

pomine nebezpečí koronaviru.  

- Starosta informoval zastupitele o aktuálních podmínkách a cenách svozu 

papíru.  

- Dotaz paní Mgr. Navrátilové, zda nesnížit teplotu vytápění na víceúčelové 

budově, za situace zákazu shromažďování a oslav. Jen pro úplnost ještě dodala, 

že by bylo vhodné upozornit všechny zájmové skupiny, navštěvující 

víceúčelovou budovu, aby s ohledem na vládní nařízení pozastavily svou 

činnost. Starosta odpověděl, že teplota je již upravena na dané podmínky a 

ve víceúčelové budově se nikdo neschází.  

- Starosta SDH vznesl dotaz ohledně situace s koronavirem v naší obci. Starosta 

sdělil, že v současné době dle dostupných informací se tento virus v naší obci 

nevyskytuje a je nutné se řídit aktuálními nařízeními vlády, která jsou operativně 

zveřejněna na obvyklým způsobem (místní rozhlas, internetové stránky obce, 

veřejná úřední deska).                                 

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 19.00 hodin. Termín příštího zasedání ZO bude dne 

18. května 2020 v 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

Za správnost: 

 

Jiří Divoký                  Gajdůšková Jarmila                        Ing. Jiří Šulák 


