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VÝPIS PŘIJATÝCH USNESENÍ 
 ze zasedání zastupitelstva obce Doubravy č.2/2022, 

konaného dne 7. listopadu 2022 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v 
platném znění. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
Usnesení č. 20/2022  
Určení zapisovatelem zápisu Ing. Jakuba Kadlečíka a ověřovatelem zápisu Mgr. Barboru 
Navrátilovou a Marka Miškáříka. 
 
Usnesení č. 21/2022 
Zastupitelstvo obce schvaluje Program jednání zastupitelstva. 
 
Usnesení č. 22/2022  
Zastupitelstvo obce schvaluje  výpůjčku obecního pozemku  p. č. 1452/74  za  účelem  napojení na 
obecní vodovod a kanalizaci, přístupu  ke stavbě na pozemku p. č. 160. Bude uzavřena smlouva o 
výpůjčce. 
 
Usnesení č. 23/2022 
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o skácení dvou vzrostlých stromů u křížku na obecním 
pozemku před domem č. p. 124.  
 
Usnesení č. 24/2022 
Zastupitelstvo obce souhlasí s finančním  darem ve výši 7 000,- Kč pro azylovou farmu z Březůvek. 
 
Usnesení č. 25/2022 
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci Program podpory malých prodejen na 
venkově „Obchůdek 2021+ „ a pověřuje starostku o pomoc s jejím podáním. 
 
Usnesení č. 26/2022 
Zastupitelstvo obce souhlasí s užíváním obecních pozemků k výkonu práva myslivosti na období 
1.4.2023 - 31.3.2033 a souhlasí s podáním plné moci pro zastupování obce na valné hromadě 
konané dne 2.12.2022. 
 
Usnesení č. 27/2022 
Zastupitelstvo obce souhlasí s žádostí SDH Doubravy o bezúplatném pronájmu sálu v budově na 
hřišti dne 14.1.2023 pro konání výroční valné hromady X. okrsku. 
 
Usnesení č. 28/2022 
Zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným pronájmem sálu i hřiště k pořádání kulturních akcí 
spolku SDH Doubravy. 
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Usnesení č. 29/2022 
Zastupitelstvo obce souhlasí s příspěvkem pro SDH Doubravy na rok 2023 a s převodem finanční  
částky 50 000,- Kč na účet spolku. 
 
Usnesení č. 30/2022 
Zastupitelstvo obce souhlasí se zřízením debetní platební karty k běžnému účtu obce. 
 
Usnesení č. 31/2022 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a  souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 6/2022. 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------                          ------------------------------------------------ 
           Mgr. Barbora Navrátilová, starostka                                 Jaroslav Mikel, místostarosta 
 
 


