
 

Zasedání zastupitelstva obce Doubravy 

Obec 

Doubravy č. 14 konané dne: 15. června 2020 
Přítomní zastupitelé:  Ing. Šulák, Gajdůšková, Ing.Vandová, Miškářík, Divoký, 

Mgr. Navrátilová, Ing. Červinka. 

Omluven: 0 

Hosté: 1  

Program jednání: 

Navrhuje se program jednání: 

1, Ustanovení zapisovatele a dvou ověřovatelů 

2, Žádosti 

3, Schválení závěrky 

4, Změna směrnice 

5, Diskuze 

 

Kdo je pro navržený program jednání: 

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 42/2020 - schváleno 

1, Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů: 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Doubravy určuje ověřovatele zápisu  

Ing. Miriam Vandovou a Ing.  Jiřího Šuláka, a zapisovatele Gajdůškovou 

Jarmilu. 

Kdo je pro schválení: 

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 43/2020 – schváleno 

2, Žádosti:  

A, 

Žádost o pronájem sportovního areálu za účelem charitativní sportovní akce 

„Pro Adélku“ dne 3.10. 2020.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje žadateli a organizátorovi 

bezúplatné zapůjčení sportovního areálu pro charitativní akci Pro Adélku. 

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 44/2020 – schváleno 

Úkol pro starostu: Předat a převzít areál žadateli a organizátorovi akce.  

 

B, 

Žádost o pronájem sportovního areálu za účelem pořádání soukromé  akce dne 

15. 8. 2020.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje žadateli zapůjčení sportovního 

areálu pro soukromou akci dne 15. 8. za podmínek stanovených obcí. 

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 45/2020 – schváleno 



Úkol pro starostu: Uzavřít smlouvu o krátkodobém pronájmu, předat a převzít 

areál 

 

C, 

Žádost o pronájem sportovního areálu za účelem pořádání soukromé  akce dne 

8. 8. 2020.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje žadateli zapůjčení sportovního 

areálu pro soukromou akci dne 8. 8. 2020  za podmínek stanovených  obcí. 

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 46/2020 – schváleno 
Úkol pro starostu:  Uzavřít smlouvu o krátkodobém pronájmu, předat a převzít 

areál 

 

D, 

Žádost o pronájem sportovního areálu za účelem pořádání soukromé  akce dne 

28. 6. 2020.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje žadateli zapůjčení sportovního 

areálu pro soukromou akci dne 28. 6. 2020 za podmínek stanovených  obcí. 

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 47/2020 – schváleno 
Úkol pro starostu:  Uzavřít smlouvu o krátkodobém pronájmu, předat a převzít 

areál 

 

E, 

Žádost o vybudování zpevněného příjezdu k rodinnému domu k č.p. 17. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Doubravy schvaluje žádost pro vybudování 

zpevněného příjezdu k RD, v souladu se zveřejněným záměrem a situačním 

výkresem žadatele.   

Kdo je pro schválení: 

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 48/2020 – schváleno 

 

F, 

Žádost o zřízení vodovodní přípojky k RD č.p. 157.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Doubravy bere na vědomí žádost na zřízení 

vodovodní přípojky k RD č.p. 157, požaduje projektovou dokumentaci, na 

základě které bude pak zpracován a zveřejněn  záměr obce.  

Kdo je pro schválení: 

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 49/2020 – schváleno 

Úkol pro hospodářku: zpracovat záměr obce dle dodané PD. 

 

G, 

Žádost o zřízení vodovodní přípojky k RD 143.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Doubravy schvaluje žádost na zřízení 

vodovodní přípojky k RD 143, která bude provedena v souladu se zpracovaným 

záměrem a předloženou projektovou dokumentací.  



Kdo je pro schválení: 

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 50/2020 – schváleno 

Úkol pro starostu: zpracovat smlouvu o výpůjčce dle zpracovaného záměru a 

projektové dokumentace.  

 

H, 

Žádost fy. HEXXA – zábor obecního pozemku na umístění reklamního  zařízení  

od 1.9. – 1.10. 2020.  

Kdo je pro schválení: 

hlasovalo: 7, pro: 0, proti: 7, zdržel se: 0, Usnesení č. 51/2020 – neschváleno 

Úkol pro starostu: vyrozumět žadatele.  

 

CH, 

Žádost Luhačovského Zálesí o zapojení správního území obce Doubravy do 

území působnosti MAS Luhačovského Zálesí na období 2021-2027. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Doubravy schvaluje zapojení správního 

území obce Doubravy do územní působnosti MAS Luhačovského Zálesí na 

období 2021-2027. Zastupitelstvo obce Doubravy pověřuje starostu obce Ing. 

Jiřího Šuláka k podpisu schvalovacího protokolu.  

Kdo je pro schválení: 

hlasovalo: 7, pro: 6, proti: 1, zdržel se: 0, Usnesení č. 52/2020 – schváleno 

 

3, Schvalování A, Účetní závěrky 2019, B, Závěrečného účtu 2019,  

C, Výsledek hospodaření za rok 2019 a jeho převod na účet 432, D, úkoly: 

Zastupitelstvo obce konstatuje, že předložené výkazy jsou dostatečně 

informativní a zjišťované skutečnosti jsou řádně zdokumentované.  

Schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu 

účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 

 

A, Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku obce Doubravy za rok 2019.  

Kdo je pro schválení: 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 53/2020 - schváleno 
 

B, Závěrečný účet obce Doubravy za rok 2019 dle z. č. 128/2000 Sb. § 43 a z. 

č. 420/2004 Sb. § 10 odst. 3, písm. b) a c) schvaluje zastupitelstvo obce bez 

výhrad. 

Kdo je pro schválení: 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 54/2020 - schváleno 
 

C, Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek hospodaření obce za rok 2019 a 

jeho převod na účet 432 – výsledek hospodaření předcházejících účetních 

období.  

Kdo je pro schválení: 



hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 55/2020 - schváleno 

Úkol pro účetní – zajistit převod na účet 432 

 

D, Úkol pro úřad a zastupitele - nařizuje odstranit kontrolou zjištěné chyby a 

nedostatky – používat správnou terminologii – střednědobý výhled rozpočtu, 

schvalovat tento výhled dle aktuální situace v reálném čase, dodržovat správný 

proces zveřejňování závěrečného účtu, dodržovat obsahové vymezení položky 

výkazu zisku a ztráty „Náklady z činnosti“, úprava směrnice č. 1/2019. 

Kdo je pro plnění tohoto nařízení: 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č.56 /2020 - schváleno 
Úkol pro všechny – úřad i zastupitelstvo – konat podle usnesení 
 

4, Změna vnitřní směrnice č. 1/2019: 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce s účinností od 1.7.2020 schvaluje změnu 

vnitřní směrnice č. 1/2019 v čl. 2, odst. 3 následovně:  

Cena stravenky činí  100,- Kč 

Kalkulace ceny stravenky  55,- Kč hradí zaměstnavatel 

   45,- Kč hradí zaměstnanec 

 100,- Kč celkem 

Kdo je pro schválení: 

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 57/2020 – schváleno 

 

5, Diskuse: 

 

- Zatupitelka paní Ing. Vandová požádala v zastoupení paní ředitelky ZŠ 

Velký Ořechov o zapůjčení areálu na čtvrtek 25. 6. 2020 na akci 

„Vyřazování deváťáků“ 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje žadateli a organizátorovi 

bezúplatné zapůjčení sportovního areálu pro akci „Vyřazování deváťáků“. 

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 58/2020 – schváleno 
Úkol pro starostu: Předat a převzít areál žadateli a organizátorovi. 

 

- Starosta SDH oznámil zastupitelům, že v sobotu 20. 6. 2020 se uskuteční 

brigáda na hřišti.  

 

- Zastupitelka Mgr. Navrátilová se dotázala, jak je to s příspěvkem obce na 

naše žáky MŠ a ZŠ.  

 

- Starosta informoval zastupitele o průběhu podané žádosti na VPP. 

V případě, že by nebylo žádosti vyhověno, požádal předběžně  o 

schválení přijetí uvedeného  VPP v žádosti, na pozici obecního 

zaměstnance, a to  za stejných podmínek jako v minulosti. 



 

 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí výše uvedeného 

pracovníka do pracovního poměru v případě nevyhovění žádosti VPP, a to za 

stejných  podmínek jako v loňském roce.  

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 59 /2020 – schváleno 

Úkol pro starostu a hospodářku: V případě, že by podaná žádost na UP Zlín na 

VPP nebyla úspěšná, přijmout požadovaného pracovníka uvedeného v žádosti 

na VPP do pracovního zaměstnaneckého poměru, a to za stejných podmínek 

loňského roku. Tuto případnou změnu pak zapracovat do rozpočtu obce.  

 

- Zastupitelka Mgr. Navrátilová se dotázala na možnost úpravy okolí kolem 

kříže u farmy Doubravy.  

 

- Host požádal o postřik místní komunikace před jeho domem proti pleveli.  

 

- Zastupitelka se dotázala na termín vítání dětí. Starosta odpověděl, že 

s ohledem na koronavir tento termín bude stanoven až po prázdninách.  

 

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 19.30 hodin. Termín příštího zasedání ZO bude dne 

7. 9. 2020 v 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

Za správnost: 

 

Ing. Miriam Vandová              Gajdůšková Jarmila                        Ing. Jiří Šulák 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 


