
 

Zasedání zastupitelstva obce Doubravy 

Obec 

Doubravy č. 16 konané dne: 12.října 2020 
Přítomní zastupitelé:  Ing. Šulák, Gajdůšková, Divoký, Mgr. Navrátilová, Ing. 

Červinka, Miškářík, Ing. Vandová 

Omluveni: 0 

Hosté: 1 

Program jednání: 

Navrhuje se program jednání: 

1, Ustanovení zapisovatele a dvou ověřovatelů 

2, Žádosti 

3, Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích za odpady pro rok 2021 

4, Plán inventur 2020 

5, Diskuze 

 

Kdo je pro navržený program jednání: 

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 77/2020 - schváleno 

1, Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Doubravy určuje ověřovatele zápisu  

Ing. Radka Červinku a Ing.  Jiřího Šuláka, a zapisovatele Gajdůškovou Jarmilu. 

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 78/2020 – schváleno 

2, Žádosti  

A, 

Žádost o výpůjčku obecního pozemku před rodinným domem č.p. 6 za účelem 

vybudování příjezdu.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Doubravy schvaluje záměr č. 14 vypůjčit 

obecní pozemek za účelem zbudování příjezdu k RD č.p.6. 

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 79/2020 – schváleno 

Úkol pro starostu: zpracovat návrh smlouvy o výpůjčce dle odsouhlaseného 

záměru č. 14, a to po dodání projektové dokumentace příjezdu od žadatele. 

 

3, Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místních poplatcích za odpady 2021 

Byl  předložen ke schválení návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku 

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů pro rok 2021, který stanovuje navýšení 

ročního  poplatku na 660,- Kč na osobu.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku 

č.2/2020. 



 

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 80/2020 – schváleno 

Úkol pro hospodářku: zveřejnit OZV č.2/2020.  

 

4, Plán inventur 2020 

A, Předkládá se podrobný plán pro provedení inventarizace majetku obce 

k 31.12.2020. V plánu jsou stanoveny termíny pro řádný průběh inventarizace a 

jmenný seznam položek, které se budou inventarizovat. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur 2020. 

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 81/2020 – schváleno 

Úkol pro všechny: řídit se plánem 

 

B, Složení Inventarizační komise  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje funkce - předsedkyně Ing. 

Vandová, členové IK Ing. Červinka a Divoký. 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 82/2020 – schváleno 

 

C, Složení Likvidační komise.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje funkce - předsedkyně 

Gajdůšková, členové LK Miškářík a Mgr. Navrátilová. 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 83/2020 – schváleno 

 

Inventury budou zahájeny  dne 23. 11. 2020. 

 

5, Diskuze  

- Starosta požádal zastupitele, aby se seznámili s návrhem rozpočtu na rok 

2021, který bude od 16.11. 2020 zveřejněn na stránkách obce, aby mohl 

být pak odsouhlasen na následujícím zastupitelstvu. 

 

- Starosta SDH Doubravy seznámil zastupitele s možností získat dotaci na 

nákup nového hasičského auta.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce a starostu 

SHD Doubravy, aby připravili podklady pro získání této dotace. S těmito 

podklady pak seznámí zastupitelstvo na dalších jednání ZO tak, aby po 

schválení zastupitelstvem, mohl starosta obce podat tuto žádost o dotaci.   

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 84/2020 – schváleno 

Úkol pro starostu obce a starostu SDH Doubravy: Zajistit požadované 

podklady k dotaci.  

 

- Ing. Vandová požádala starostu o pořízení větší volební urny z důvodu 

tisku velkých formátů volebních hlasovacích lístku. Starosta vzal na 

vědomí a přislíbil do dalších voleb pořízení odpovídající velikosti 

volebních uren.  



- Dále se Ing. Vandová dotázala pana Ing. Červinky na postup prací na 

nových stránkách obce.  Bylo jí sděleno, že problematika vytvoření 

obecních stránek není jednoduchá, ale na stránkách se intenzivně pracuje.  

 

- Mgr. Navrátilová upozornila na rozježděnou travnatou obecní plochu před 

kaplí, která vznikla při rekonstrukci přilehlého domu. Starosta sdělil, že je 

domluven s majitelem rekonstruovaného domu, že jakmile to klimatické 

podmínky dovolí, bude tato plocha uvedena do náležitého pořádku.  

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 19.30 hodin.  

Termín příštího zasedání ZO bude dne 30. 11. 2020 v 17:00 hodin v zasedací 

místnosti obecního úřadu. 

Za správnost: 

 

Ing. Radek Červinka                Gajdůšková Jarmila                        Ing. Jiří Šulák 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 


