
 

Zasedání zastupitelstva obce Doubravy 

Obec 

Doubravy č. 22 konané dne: 6. září 2021 
Přítomní zastupitelé:  Ing. Šulák, Gajdůšková, Divoký, Mgr. Navrátilová, 

Ing. Červinka, Miškářík, Ing. Vandová 

Omluveni: 0 

Hosté: 4 

Program jednání: 

Navrhuje se program jednání: 

1, Ustanovení zapisovatele a dvou ověřovatelů 

2, Žádosti 

3, Schválení rozpočtového opatření č. 4. 

4, Oprava komunikace mezi domy č.p. 177-136 

5, Záměry obce 

6, Diskuze 

Kdo je pro navržený program jednání: 

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 67/2021 - schváleno 

1, Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů: 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Doubravy určuje ověřovatele zápisu  

Mgr. Barboru Navrátilovou 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. 68/2021 – schváleno 

2, Žádosti:  

a) Žádost o výpůjčku obecní p.č. 1431/4 pro uložení připojovacího kabelu k RD 

č. 130. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru obce na 

výpůjčku pozemku 1431/4 pro uložení připojovacího kabelu k RD č. 130 na 

obecní parcele č.1431/4 v souladu s přiloženým zákresem.                                                                                                  

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 69/2021 – schváleno  

b) Žádost o výpůjčku obecního pozemku 1453/36 za účelem zbudování 

vodovodní přípojky k RD č. p. 3.      

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru obce na 

výpůjčku p.č. 1453/36 za účelem zbudování vodovodní přípojky k RD č.p. 3 dle 

předložené projektové dokumentace  zpracované Annou Křivánkovou.       



hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 70/2021 – schváleno  

 c) Žádost o odsouhlasení Dodatku smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci 

a správě Digitální technické mapy obce (DTM).  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým Dodatkem smlouvy 

o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy obce.                                                                                                    

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 71/2021 – schváleno 

Úkol pro starostu: Podpis předloženého Dodatku. 

3, Rozpočtové opatření č. 4 

Starosta předkládá ke schválení rozpočtové opatření č.4, které spočívá 

v navýšení rozpočtovaných příjmů o 7,7 tis.Kč  na par.2221 pol.2322 – náhrada 

škody od pojišťovny, o 90 tis.Kč na par. 3639 pol. 3111za prodej obecních 

pozemků, o 84,2 tis.Kč na položce 4111 s ÚZ 98037 – příspěvek obcím ke 

zmírnění zákona o kompenzačním bonusu, a o 31 tis.Kč na stejné položce s ÚZ 

98071 – volby. Celkem na příjmové straně povýšení o 212,9 tis.Kč. Výdaje byly 

navýšeny o 7,7 tis.Kč na par. 2221 – oprava poškozené autob.zastávky, na par. 

6114 o 31 tis.Kč – výdaje na volby. Celkem na výdajové straně povýšení o 38,7 

tis. Kč. Financování §8115 se tak upravuje o 174,2 tis. Kč na -2. 655,1 tis.Kč. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.4 rozpočtu 

obce na rok 2021. 

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 72/2021 – schváleno 

Úkol pro hospodářku: Zapracovat opatření č. 4 do rozpočtu obce. 

 

4, Oprava komunikace mezi domy č.p. 177-136 

Starosta seznámil zastupitele s postupem prací na opravě komunikace. Po 

odfrézování živičné vrstvy byla provedena zatěžkávací zkouška únosnosti pláně. 

Na základě jejich výsledků byl projektantem navržen další postup prací tak, aby 

bylo podloží pod komunikací dostatečně stabilní. Dodatečné stavební práce jsou 

doloženy rozpočtem a jsou předmětem zpracovaného Dodatku č. 1, ke stávající 

uzavřené smlouvě o dílo ze dne 13. 7. 2021.  

  

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o 

dílo ze dne 13.7. 2021, jež byla uzavřena se zhotovitelem VOKA-SV s.r.o., IČO 

29359031, se sídlem Bohuslavice u Zlína 286, 763 51 Bohuslavice u Zlína, na 

základě výběrového řízení s názvem Oprava místní komunikace v Doubravách. 

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 73/2021 – schváleno 

Úkol pro starostu: Zajistit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13.7. 

2021. 

 



5, Záměry obce. 

a) Záměr č. 6 – výpůjčka obecního pozemku p. č.  1216/93  pro příjezd k domu 

č.p. 183  o velikosti 4x2,5m.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr č. 6.  

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 74/2021 – schváleno  

Úkol pro starostu: Zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce. 

b) Záměr č. 7 – prodej obecního pozemku p. č.  1452/66 přiléhající k zahradě 

před RD čp. 59.  

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje záměr č. 7,  za cenu 60,- Kč/m2, 

náklady za zaměření, sepsání smlouvy a poplatek za  vklad hradí žadatel.                 

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 75/2021 – schváleno  

Úkol pro starostu: Podepsat kupní smlouvu. 

 c) Záměr č. 8 – prodej obecního pozemku p. č.  1216/29 přiléhající k zahradě 

před RD čp. 129.  

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje záměr č. 8,  za cenu 60,- Kč/m2, 

náklady za zaměření, sepsání smlouvy a poplatek za  vklad hradí žadatel.                 

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 76/2021 – schváleno  

Úkol pro starostu: Podepsat kupní smlouvu. 

d) Záměr č. 9 – prodej obecního pozemku p. č.  1216/29 přiléhající k zahradě 

před RD čp. 166.  

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje záměr č. 9,  za cenu 60,- Kč/m2, 

náklady za zaměření, sepsání smlouvy a poplatek za  vklad hradí žadatel.                 

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 77/2021 – schváleno  

Úkol pro starostu: Podepsat kupní smlouvu. 

d) Záměr č. 10 – prodej  části obecního pozemku p. č.  1992 a 1995 přiléhající 

k zahradě 448/16.  

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje záměr č. 9,  za cenu 60,- Kč/m2, 

náklady za zaměření, sepsání smlouvy a poplatek za  vklad hradí žadatel.                 

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 78/2021 – schváleno  

Úkol pro starostu: Podepsat kupní smlouvu. 

 

 



6, Diskuze 

Dotaz hosta ohledně zrušeného školního spoje na Velký Ořechov. Starosta 

objasnil skutečnosti kolem zrušeného spoje, kdy důvodem je dostatečná kapacita 

linkového spoje, který jede ze Zlína.  

Dotaz hosta ohledně  možnosti větší bezpečnosti při  přecházení chodců hlavní 

křižovatky v obci,  v době ranní dopravní  špičky.                                       

Starosta přislíbil, že situaci na křižovatce bude monitorovat.  Na základě tohoto 

zjištění pak vyvolá schůzku s majetkovým správcem komunikace (ŘSZK), 

případně i Policií ČR,  za účasti zastupitelů obce s tím, že se  společně pokusí  

zlepšit tuto situaci. Rovněž při této schůzce bude řešena i otázka instalace 

dalšího ukazatele aktuální rychlosti při vjezdu do obce, ve směru od Bohuslavic. 

Starosta poděkoval všem, kteří se podíleli na kulturních a sportovních akcích 

v Doubravách, konkrétně hasičům za 50-tý ročník Barum Rally,  paní Jitce 

Bártkové a všem věřícím a  Doubravjánku, za uspořádání oslavy 10-tého výročí 

vysvěcení kaple Sv. Vojtěcha.  V neposlední řadě pak  i členům Dohudradla, 

Mysliveckému sdružení Březůvky-Doubravy, rodinným příslušníkům, za skvělé 

zajištění a  organizaci  tradiční akce „Pohádkový les“. 

Host upozornil na značné poškození polní komunikace tzv. Zlínský chodník, 

které je způsobeno těžkou technikou při vyvážení dřeva.  Zastupitelstvo 

požaduje, aby byl pozván na jednání následujícího zastupitelstva obce lesní  

správce  fy. Lesnictví Lengál.  

Zastupitelka upozornila na stav okolí u kříže nad obecním úřadem s tím, že by  

za podpory obce a brigádní pomoci žen z řad SDH, ráda provedla novou 

výsadbu. 

Předsedkyně kulturní komise navrhla, aby s ohledem na nácvik tanečního pásma 

v Doubravjánku, bylo možno provést záměnu prostor se spolkem Dohudradlo na 

Víceúčelové budově. O této záměně bude jednat s výše uvedeným spolkem. 

Dále byly předsedkyní předloženy akce, které by se měly ještě do konce roku 

realizovat. Závěrem byl předložen návrh na dokoupení ozdob na obecní vánoční 

strom s tím, že tato otázka bude operativně řešena po dohodě se starostou. 

Konec zasedání ve 19,30 hod. 

Příští zastupitelstvo: 25. 10. 2021 v 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ. 

Za správnost: 

 

 

Mgr. Barbora Navrátilová            Gajdůšková Jarmila                     Ing. Jiří Šulák 


