
 

 

Zasedání zastupitelstva obce Doubravy 

Obec 

Doubravy č. 28 konané dne: 15. ledna 2018 
 

 

Přítomní zastupitelé:  Ing. Šulák, Gajdůšková, Mrázek, Mgr. Navrátilová, 

Mastešová, Mahďák.  

Omluven 1 

 

Hosté: Jana Červinková, Ludmila Fotterová 

 

Program jednání: 

Navrhuje se program jednání: 

1, Ustanovení zapisovatele a dvou ověřovatelů 

2, Žádosti občanů 

3, Kontrola úkolů 

4, Změna č. 1 rozpočtu 2018 

5, Změna č. 6 rozpočtu 2017 

6, Fotbalové hřiště 

7, Těžba v obecním lese 

8, Diskuze 

 

Kdo je pro navržený program jednání: 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 1/2018 - schváleno 

 

1, Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů: 

Zastupitelstvo pro toto zasedání navrhlo do funkcí: 

Zapisovatel: Gajdůšková 

Ověřovatelé: Ing. Šulák a Mastešová 

Kdo je pro schválení těchto funkcí: 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 2/2018 – schváleno 

 

2, Žádosti 

 

A, Soukromý žadatel - zapůjčení kulturního areálu pro akci dne 30.6.2018.  Kdo 

je pro vyhovění žadateli: 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 3/2018 – schváleno 



 

B, Soukromý žadatel - zapůjčení kulturní areálu pro akci dne 16.6.2018.  Kdo je 

pro vyhovění žadateli: 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 4/2018 – schváleno 

 

C, SDH Doubravy – areál kulturního areálu – taneční zábava 6.7.2018. 

Kdo je pro vyhovění žádosti SDH: 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 5/2018 – schváleno 

 

D, Stavebníci v lokalitě Sůchov požádali o vypůjčení obecní parcely – napojení 

se na telefon. Záměr byl řádně zveřejněn a nikdo se k němu nevyjádřil. Navrhuje 

se vyhovět. Kdo je pro vyhovění žadateli: 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 6/2018 – schváleno 

 

E, Soukromý žadatel - zapůjčení areálu tanečního kola pro akci PŘEHLÍDKA 

DECHOVÝCH HUDEB dne 23.6.2018.  Kdo je pro vyhovění žadateli: 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 7/2018 – schváleno 

 

E, Občané požadují řešení osvětlení v uličce u č. 27 a 171.  Další žádost je 

k prošetření osvětlení uličky u č. 175, 176 a 174. Navrhuje se provést šetření 

v celé obci, do příštího zasedání zastupitelstva předložit návrh umístění nových 

svítidel a kalkulaci dodavatele na jednotlivé úseky a o umístění počtu svítidel a 

ceně rozhodovat poté. 

Kdo je pro tento návrh: 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 8/2018 – schváleno 

 

Úkol pro starostu – odpovědět žadatelům 

 

 

3, Kontrola úkolů 

A, Pojištění obecního majetku:, 

Starosta předkládá nabídku Hasičské vzájemné pojišťovny na roční pojistnou 

platbu - majetek 16.788,- Kč a pojištění zásahového družstva SDH 2.100,- Kč 

ročně. Jiná nabídka nebyla předložena. Navrhuje se smlouvu uzavřít. 

Kdo je pro pojištění a uzavření smlouvy s HVP v této výši: 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 9/2018 – schválen 
Úkol pro starostu – zajistit 

 

 

4, Změna č. 1 rozpočtu hospodaření roku 2018 

Navrhuje se pověřit správce rozpočtu – účetní obce zapracovat přijetí dotace na 

volbu prezidenta ČR a financování voleb a částku na správu úřadu ve výši 

111.800,- Kč pro rok 2018. Kdo je pro schválení: 



hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 10/2018 – schválen 

Úkol pro účetní – zajistit 

 

 

5, Změna č. 6 rozpočtu hospodaření roku 2017 

Předkládá se vypracovaný návrh změny rozpočtu hospodaření obce roku 2017 – 

závěrečný. Příjmová strana rozpočtu se navrhuje 7,160.000,- Kč a to především 

z důvodu zvýšení příjmu přerozdělených daní, přijetím dotace na zřízení 

pracovního místa pro zaměstnance VPP, prodejem části návsi a jinými 

drobnými, zatím nerozpočtovanými příjmy. Výdajová strana se navrhuje ve výši 

3,865.000,- Kč a to z důvodu zejména poníženými výdaji na neuskutečněné 

stavby a nákupy majetku. Financování (spoření) ve změně je ve výši 3,295.000,- 

Kč. Navrhuje se změnu schválit.  

Kdo je pro tento návrh: 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 11/2018 – schváleno 

Úkol pro účetní – zajistit 

 

 

6, Fotbalové hřiště 

A, Navrhuje se vyzvat fotbalový klub k písemnému vyjádření k další spolupraci 

s obcí Doubravy.  

Kdo je pro tento návrh: 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 12/2018 – schváleno 

Úkol pro starostu – zajistit 

 

B, Starosta podává informace o postupu při vyřizování rekonstrukce budovy 

šaten a klubovny u hřiště. Navrhuje podat žádost o dotaci a případně ji přijat, 

zapracovat do rozpočtu obce, vyčlenit prostředky pro spolufinancování projektu. 

Kdo je pro tento návrh: 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 13/2018 – schváleno 

Úkol pro starostu – zajistit 

 

 

7, Těžba v obecním lese 

Navrhuje se zvýšení prodejní ceny dřeva při samotěžbě v obecním lese z 50,- Kč 

na 100,- Kč za plnometr.  

Kdo je pro cenu 100,- Kč za plnometr: 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 14/2018 – schváleno 

 

 

8, Diskuze 

Mastešová – dotaz na kulturní akce 2018 k předsedovi kulturního výboru – 

seznam a zajištění akcí personálně a finančně. 



 

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 18:00 hodin. Termín příštího zasedání ZO bude dne 

26. února 2018  

v 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

 

       

Za správnost: 

 

 

Gajdůšková              Mastešová                    Ing. Jiří Šulák 

 

 


