
 

Zasedání zastupitelstva obce Doubravy 

Obec 

Doubravy č. 20 konané dne: 3. května 2021 
Přítomní zastupitelé:  Ing. Šulák, Gajdůšková, Divoký, Mgr. Navrátilová, 

Ing. Červinka, Miškářík, Ing. Vandová 

Omluveni: 0 

Hosté: 6 

Program jednání: 

Navrhuje se program jednání: 

1, Ustanovení zapisovatele a dvou ověřovatelů 

2, Žádosti 

3, Rozpočtové opatření č. 2 

4. Diskuze 

 

 

Kdo je pro navržený program jednání: 

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 24/2021 - 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. 25/2021 – schváleno 

2, Žádosti:  

A,  

Návrh na pořízení změny ÚP obce Doubravy. 

Starosta požádal zastupitele o možnost předložení návrhu na pořízení změny 

Územního plánu obce Doubravy. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Doubravy: 

a) schvaluje pořízení nového Územního plánu Doubravy dle ust. § 44 písm. a) 

stavebního zákona 

b) rozhodlo v souladu s ust. § 43 odst. 3) stavebního zákona, že územní plán 

bude s prvky regulačního plánu 

c) pověřuje pana Ing. Jiřího Šuláka ke spolupráci s pořizovatelem územně 

plánovací dokumentace, tj. s Magistrátem města Zlína, oddělení prostorového 

plánování, středisko 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 stavebního zákona, a to po 

dobu celého volebního období 

d) ukládá starostovi obce požádat Magistrát města Zlína, oddělení prostorového 

plánování, středisko územního plánování o pořízení nového územního plánu 

f) stanovuje v souladu s ust. § 56 stavebního zákona prodloužení lhůty, která je 

považována za průtahy při pořizování změny územního plánu, na tři roky. 

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 26/2021 – schváleno 

 

B, 

Žádost místního občana 

a) Návrh na využití místnosti klubovny na Víceúčelové budově – zřídit místnost 

pro stolní tenis s bezobslužným provozem.  

Zastupitelé se neztotožnili se záměrem tuto aktivitu realizovat ve vnitřních 

prostorách Víceúčelového zařízení, z důvodu možnosti poškození místnosti a 

nedostatečného zabezpečení dozoru, při jednotlivých nahodilých setkáváních 

osob v prostorách budovy.  

Schůdnější varianta by byla realizace záměru ve venkovním prostoru 

sportoviště. Posouzení této varianty se uskuteční na dalším ZO.  

 

b) Žádost o odprodej zaploceného obecního pozemku p. č. 2415.  

Zastupitelé považují za důležité osobně se seznámit na místě se situací. Jednání 

o  žádosti se uskuteční na dalším ZO. 

 

c) Upozornění na černou skládku u křižovatky cest u východu z „Puštíkovy“ 

naučné stezky 

Zastupitelé vzali tuto informaci a vědomí a pověřili starostu, aby se touto 

skládkou zabýval. 

Návrh usnesení: Zastupitelé pověřují starostu, aby se zabýval výše uvedenou 

černou skládkou.  

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 27/2021 – schváleno 

 

C,  

Žádost místního občana na vybudování parkovacího místa na obecním pozemku. 

Zastupitelé posoudili žádost. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce požaduje doložit situační výkres 

zamýšleného parkovacího stání, dále pak doložení majetkového vztahu ke 

státnímu pozemku, kterého se stání rovněž týká.  

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 28/2021 – schváleno 

 

D,  

Žádost  o podporu „Linky bezpečí“ ve výši 5.000,- Kč. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje podporu „Linky bezpečí“ ve výši 

5.000,- Kč.  



hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 29/2021 – schváleno 

Úkol pro hospodářku: Zaslat částku 5.000 na podporu Linky bezpečí.  

 

E,  

Žádost o pronájem sportovně-kulturního areálu – venkovních prostor spolku 

Sdružení místních samospráv České republiky, za účelem uspořádání Krajského 

shromáždění Sdružení místních samospráv ve Zlínském kraji. Jedná se o 

významnou společenskou a kulturní akci, kterou navštíví starostové z členských 

obcí celého kraje. Akce se uskuteční v pátek 18. července 2021 od 9.00 hod.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje bezplatný pronájem venkovních 

prostor spolku Sdružení místních samospráv ČR, za účelem uspořádání 

Krajského shromáždění dne 18. 6. 2021. 

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 30/2021 – schváleno 

 

F,  

Žádost o uzavření smlouvy. 

Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 

s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BZL/51/2021 – BZLM – pozemková 

parcela 1431/1. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedenou smlouvu bez 

výhrad a pověřuje starostu k jejímu podpisu.  

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 31/2021 – schváleno 

 

G,  

Žádost společnosti Barum Czech Rally Zlín o povolení průjezdu katastrem obce 

Doubravy. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s průjezdem katastrem obce 

Doubravy při pořádání akce Barum Czech Rally Zlín ve dnech 27.- 29. 8. 2021. 

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 32/2021 – schváleno 

 

H,  

Žádosti o výpůjčku a prodej obecního pozemku. 

 a) Záměr obce č. 2/2021 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejněný záměr č. 2/2021, 

vypůjčit obecní pozemek p. č. 1453/36 za účelem zhotovení vjezdu k RD č. 2. 

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 33/2021 – schváleno 

Úkol pro starostu: uzavřít smlouvu o výpůjčce a služebnosti. 

 

b) Záměr obce č. 3/2021 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje zveřejněný záměr č.3/2021, odprodat 

část obecní parcely p.č. 2185 dle odsouhlaseného plánu mezi žadatelem a obcí,  

přiléhající k RD 177 v lokalitě Drahy žadateli, a to za cenu 60,- Kč/m2 (cena 

stejná jako u odprodeje předzahrádek). Zaměření a vklad hradí kupující.  



hlasovalo: 7, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1, Usnesení č. 34/2021 – schváleno 

Úkol pro starostu: Zajistit rozdělení pozemku a uzavřít kupní smlouvu. 

 

c) Záměr obce č. 4/2021 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejněný záměr č.4/2021, 

odprodat obecní parcely p.č. 2001 a 2022, sousedící se zahradami RD č. 

205,204,203,202,201,200 v lokalitě Ohrady jednotlivým majitelům domů. Cena 

60,- Kč/m2 (stejná jako u odprodeje předzahrádek). Zaměření a vklad hradí 

kupující.  

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 35/2021 – schváleno 

Úkol pro starostu: Zajistit rozdělení pozemků 2001 a 2022 a uzavřít kupní 

smlouvy se žadateli.   

 

3. Rozpočtové opatření č. 2: 

Starosta předkládá ke schválení rozpočtové opatření č. 2., které spočívá 

v navýšení rozpočtovaných příjmů o 21,5 tis.Kč na položce 4111 s ÚZ 98037 – 

příspěvek obcím ke zmírnění zákona o kompenzačním bonusu, a v navýšení 

výdajů zejména o 250 tis. na § 5512 - dokončení příjezdové cesty k hasičské 

základně na hřišti, dále 5 tis. na §5213 – krizová opatření, 53 tis. §3421 – úprava 

hřiště Tomovy parky, přeřazení částky 56 tis. z §2212 (silnice) na §2219 – 

oprava parkoviště u hřiště. Celkem na výdajové straně povýšení o 308 tis. Kč. 

Financování §8115 se tak upravuje o -286,5tis. Kč na -2 794,3 tis.Kč. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.2 rozpočtu 

obce na rok 2021. 

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 36/2021 – schváleno 

Úkol pro hospodářku: Zapracovat opatření č. 2 do rozpočtu obce. 

 

4. Diskuze: 

Starosta veřejně poděkoval všem, kteří se podíleli na slavnostní mši, při 

příležitosti desátého výročí vysvěcení kaple Sv. Vojtěcha v Doubravách.  

Rovněž poděkoval SDH Doubravy za májku v centru obce.  

Seznámil zastupitele s podáním žádosti o dotaci na nový dopravní prostředek 

pro SDH Doubravy.  

Závěrem informoval o vydání územního souhlasu se zřízením základny pro 

Kynologický klub v Doubravách, který se bude nacházet za fotbalovým hřištěm.  

 

Zasedání bylo ukončeno v 20.00 hodin.  

 

Termín příštího zasedání ZO bude dne 28. 6. 2021 v 17:00 hodin v zasedací 

místnosti obecního úřadu. 

 

Za správnost: 

Ing. Miriam Vandová                   Gajdůšková Jarmila                     Ing. Jiří Šulák 


