
 

Zasedání zastupitelstva obce Doubravy 

Obec 

Doubravy č. 21 konané dne: 28. června 2021 
Přítomní zastupitelé:  Ing. Šulák, Gajdůšková, Divoký, Mgr. Navrátilová, 

Ing. Červinka, Miškářík, Ing. Vandová 

Omluveni: 0 

Hosté: 7 

Program jednání: 

Navrhuje se program jednání: 

1, Ustanovení zapisovatele a dvou ověřovatelů 

2, Schvalování A, Účetní závěrky 2020, B, Závěrečného účtu 2020,  C, 

Výsledek hospodaření za rok 2020 a jeho převod na účet 432:  

3, Žádosti 

4, Diskuze 

Kdo je pro navržený program jednání: 

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 37/2021 - schváleno 

1, Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů: 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Doubravy určuje ověřovatele zápisu  

Ing. Radka Červinku a Ing.  Jiřího Šuláka, do funkce zapisovatelky navrhuje 

Gajdůškovou Jarmilu. 

Kdo je pro schválení: 

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 38/2021 – schváleno 

2, Schvalování A, Účetní závěrky 2020, B, Závěrečného účtu 2020,  C, 

Výsledek hospodaření za rok 2020 a jeho převod na účet 432:  

Předkládá se ke schválení Závěrečný účet obce za rok 2020. Návrh byl řádně 

zveřejněn od 11.6.2021 spolu se Zprávou č.98/2020/EKO o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce Doubravy za rok 2020 ze dne 11.6.2021, 

Rozvahou, Výkazem zisku a ztrát, Výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu, 

Přílohou. Veřejnoprávní kontrola se v roce 2020 neuskutečnila.  

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 2020.   



Kdo je pro schválení:  

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 39/2021 - schváleno  

B, Závěrečný účet obce Doubravy za rok 2020 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. 40/2021 - schváleno  

C, Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek hospodaření obce za rok 2020 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. 41/2021 - schváleno  

Úkol pro účetní – zajistit převod na účet 432 

3,Žádosti:  

a) Žádost na zřízení stolního tenisu vč.  rezervačního systému pro případné 

zájemce ve Víceúčelové budově, případně v jejím okolí.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Doubravy schvaluje žádost na zřízení 

stolního tenisu. 

hlasovalo: 7, pro:0, proti: 7, zdržel se: 0, Usnesení č. 42/2021 - neschváleno  

b) Žádost o prodej obecního pozemku p. č. 2415 k. ú. Doubravy.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Doubravy schvaluje žádost o prodej 

pozemku p.č. 2415 k. ú. Doubravy. 

hlasovalo: 7, pro:0, proti: 7, zdržel se: 0, Usnesení č. 43/2021 -neschváleno  

c) Žádost fy. Kavárna-cukrárna s.r.o. Zlín o pronájem bufetu na hřišti po dobu 

prázdnin. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Doubravy schvaluje žádost o pronájem 

bufetu na hřišti po dobu prázdnin. 

hlasovalo: 7, pro:0, proti: 7, zdržel se: 0, Usnesení č. 44/2021 - neschváleno 

d) Žádost fy. IDEA4Event s.r.o.  o pronájem sportovního areálu, bufetu, 

tanečního kola a hřiště po dobu prázdnin. 



Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Doubravy schvaluje žádost o pronájem 

sportovního areálu, bufetu, tanečního kola a hřiště po dobu prázdnin. 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 45/2021 - schváleno 

e) Žádost o pronájem sport. kulturního areálu a Víceúčelové budovy na den 

10.7. 2021. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Doubravy schvaluje žádost o pronájem 

sport. kulturního areálu a Víceúčelové budovy na den 10.7. 2021. 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 46/2021 -schváleno 

f) Žádost o pronájem sport. kulturního areálu a Víceúčelové budovy na den 2.7. 

2021. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Doubravy schvaluje žádost pronájem sport. 

kulturního areálu a Víceúčelové budovy na den 2.7. 2021. 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 47/2021 -schváleno 

g) Žádost o pronájem sport. kulturního areálu na den 30.7. 2021. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Doubravy schvaluje žádost pronájem sport. 

kulturního areálu na den 30.7. 2021. 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 48/2021 -schváleno 

h) Žádost o pronájem sport. kulturního areálu na dny  6. a 13.8. 2021. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Doubravy schvaluje žádost pronájem sport. 

kulturního areálu na dny  6. a 13.8. 2021. 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 49/2021 -schváleno 

ch) Žádost o finanční příspěvek pro Zdravotní ústav paliativní hospicové péče, 

z. ú. PAHOP.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar pro Zdravotní ústav 

paliativní hospicové péče z.ú. PAHOP  ve výši 10.000,- Kč.  

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 50/2021 – schváleno 

Úkol pro hospodářku: Zapracovat do rozpočtu obce a zaslat částku 10.000,-Kč. 

na podporu PAHOP.  

i) Žádost o finanční příspěvek pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně 

postižených dětí v ČR, z. s. Klub Radost. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar pro Asociaci rodičů 

a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Radost ve výši 5.000,- Kč.  

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 51/2021 – schváleno 



Úkol pro hospodářku: zaslat částku 5.000,-Kč Klubu Radost. 

j) Žádost Ateliéru Cihlář a Svoboda o projednání „Územní studie prověření 

elektrického vedení ZVN 400 kV Otrokovice – Střelná - hranice ČR/SK. 

Zastupitelstvo projednalo žádost Ateliéru a seznámilo se se záměrem „Územní 

studie“. Zastupitelstvo obce zásadně nesouhlasí se žádnou z navrhovaných 

variant, které prochází přes katastrální území Doubravy, a to z důvodu jak 

hrubého a necitlivého  narušení rázu krajiny, chráněné přírodní rezervace 

Uhliska, tak i znehodnocení pozemků jednotlivých majitelů, které budou 

dotčeny  v případě realizace  stavby vedením, či ochranným  pásmem kolem něj.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Doubravy souhlasí s variantami návrhu 

Územní studie prověření elektrického vedení ZVN 400 kV Otrokovice – Střelná 

- hranice ČR/SK. 

 hlasovalo: 7, pro: 0, proti: 7, zdržel se: 0, Usnesení č. 52/2021 – neschváleno 

k) Žádost o vyjádření k PD rodinného domu a žádost o výpůjčku obecního 

pozemku k možnému napojení na inž. sítě. Byl řádně zveřejněn záměr obce č. 5, 

nikdo se k němu nevyjádřil. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Doubravy schvaluje výpůjčku obecního 

pozemku dle záměru č. 5 pro napojení RD na inž. sítě. 

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 53/2021 – schváleno 

l) Žádost EG.D prostřednictvím fy. Mopre, s.r.o na uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene a souhlas s navrhovaným stavebním záměrem.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Doubravy schvaluje uzavření smlouvy 

budoucí o zřízení věcného břemene a rovněž souhlasí s navrhovaným stavebním 

záměrem.  

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 54/2021 – schváleno 

Úkol pro starostu: Uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene. 

m) Mgr. Martin Chmela, právník, pověřený zpracováním veřejné zakázky akce 

„Oprava místní komunikace v Doubravách“ seznámil zastupitele s pořadím 

uchazečů, při vyhodnocení jednotlivých nabídek. Rovněž sdělil zastupitelům, že 

na tato akce byla podpořena dotací od Ministerstva pro místní rozvoj do výše 

80%.                                                                                                                

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce přijímá dotaci od MMR na opravu 

komunikace a pověřuje starostu, v souladu s výsledky výběrového řízení, 

podpisem smlouvy o dílo s nejvýhodnějším uchazečem fy. VOKA-SV s.r.o.                                                                                                   

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 55/2021 – schváleno                  

Úkol pro starostu: Uzavřít smlouvu s fy. VOKA SV s. r. o. 



n) Starosta požádal zastupitele o schválení Smlouvy o poskytování služeb 

elektronických komunikací s fy. Durnet.cz s.r.o. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy s fy. 

Durnet.cz s.r.o.  

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 56/2021 – schváleno                                                           

o) Žádost o výpůjčku obecního pozemku parc. č. 1216/93, o ploše 4x2,5 m, za 

účelem zbudování příjezdu k parkovací ploše na pozemku žadatele 1216/88.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru obce na 

výpůjčku pozemku p.č.1216/93 pro zřízení vjezdu o rozměru 4x2,5 m na 

pozemek žadatele.                                                                                                   

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 57/2021 – schváleno                                                 

p) Žádost o odkup pozemku 1452/66 před domem č. 59.                                                                         

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru obce na 

prodej obecního  pozemku 1452/66.                                                        

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 58/2021 – schváleno 

q) Žádost o odkup části obecního pozemku 1216/29 za domem č. 129.                                                

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru obce na 

prodej části obecního pozemku 1216/29                                                                                                    

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 59/2021 – schváleno                            

r) Žádost o odkup části obecního pozemku 1216/29 vedle domu č. 166.       

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru obce na 

prodej části obecního pozemku p.č.1216/29.                                                                                                      

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 60/2021 – schváleno                            

r) Žádost o odkup části obecních pozemků p.č. 1992 a p.č. 1995, sousedící 

s parcelou žadatele 448/16.                                                                                          

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru obce na 

prodej části obecních pozemků p.č. 1992 a 1995.                                                                                                      

hlasovalo: 7, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1, Usnesení č. 61/2021 – schváleno 

 s) Žádost o odkup části obecního pozemku p.č. 1216/29, sousedící s parcelou 

žadatele u domu č 112.                                                                                          

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce vzalo žádost na vědomí a požaduje doplnit 

k žádosti o odkup části obecního pozemku p.č. 1216/29 zákres části obecního 

pozemku, o kterou žadatel žádá.                                                                                                     

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 62/2021 – schváleno 



š) Žádost na zapracování části pozemků p.č. 2219 a 2269 na plochu obytné 

individuální zástavby do ÚP.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce vzalo žádost na vědomí a požadavek bude 

postoupen k posouzení zpracovateli ÚP.                                                 

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 63/2021– schváleno 

š) Žádost na zapracování části pozemků p.č. 59/4 na plochu obytné individuální 

zástavby do ÚP.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce vzalo žádost na vědomí a požadavek bude 

postoupen k posouzení zpracovateli ÚP.                                                 

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 64/2021– schváleno 

t) Žádost na zapracování části pozemků p.č. 2004 na plochu obytné individuální 

zástavby do ÚP.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce vzalo žádost na vědomí a požadavek bude 

postoupen k posouzení zpracovateli ÚP.                                                 

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 65/2021– schváleno 

t) Návrh starosty o zaslání finančního daru z rozpočtu obce na obce jižní 

Moravy postižené tornádem a to prostřednictvím iniciativy SMS ČR.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zaslání finančního daru ve výši 

20.000,- Kč pro obce postižené tornádem na transparentní účet 

č.6013196329/0800 formou darovací smlouvy mezi obcí Doubravy a SMS ČR.                                     

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 66/2021– schváleno 

4. Diskuze: 

- Dotaz na navýšení kontejnerový nádob. Starosta sdělil žadatelce, že 

pokud se stávající počet nádob ukazuje jako nedostačující, je možnost 

jejich počet v příštím roce navýšit. Je však potřeba navrhnout jejich 

umístění a rovněž vzít do úvahy navýšení nákladů z rozpočtu obce na 

jejich vývoz a uložení na skládku.  

- Dotaz na možnost pořízení mrazicího zařízení do bufetu Víceúčelové 

budovy. Starosta přislíbil pořízení mrazícího zařízení do bufetu.  

Konec zasedání ve 20.15 hod. Příští zastupitelstvo: 6. 9. 2021 v 17.00 hod. 

v zasedací místnosti OÚ Doubravy. 

Za správnost: 

Ing. Radek Červinka                   Gajdůšková Jarmila                     Ing. Jiří Šulák 


