
 

 

Zasedání zastupitelstva obce Doubravy 

Obec 

Doubravy č. 29 konané dne: 26. února 2018 
Přítomní zastupitelé:  Ing. Šulák, Gajdůšková, Mrázek, Ing.Vandová,  

                                      Mgr. Navrátilová, Mahďák.  

Omluven 1 

Hosté: Jana Červinková, Ludmila Fotterová, paní Malaníková 

Program jednání: 

Navrhuje se program jednání: 

1, Ustanovení zapisovatele a dvou ověřovatelů 

2, Žádosti občanů 

3, Kontrola úkolů 

4, Balíčky jubilantům 

5, Informace starosty – rekonstrukce budovy šaten sportovců,  

pozemkové úpravy a další 

6, Diskuze 

Kdo je pro navržený program jednání: 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 15/2018 - schváleno 

1, Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů: 

Zastupitelstvo pro toto zasedání navrhlo do funkcí: 

Zapisovatel: Gajdůšková 

Ověřovatelé: Ing. Šulák a Mrázek 

Kdo je pro schválení těchto funkcí: 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 16/2018 – schváleno 

 

2, Žádosti 

A, Soukromý žadatel – výpůjčka obecního pozemku k vybudování stavby 

příchodu a příjezdu k RD č. 42 v lokalitě Sůchov. Záměr obce byl řádně 

zveřejněn od 5. února do dnešního dne a nikdo se k němu nevyjádřil. Navrhuje 

se vyhovět žadateli, dle závazných podmínek stanovených zastupitelstvem obce 

dne 30. 7. 2012, usnesením č. 73/2012. 

Kdo je pro tento postup: 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 17/2018 – schváleno 

 

B, Soukromý žadatel – výpůjčka obecních pozemků k vybudování stavby 

příchodu, příjezdu a stavby projektovaných přípojek k novostavbě RD na 

parcele č. 471/7 v lokalitě Chaloupky. Záměr obce byl řádně zveřejněn od 29. 

ledna do dnešního dne a nikdo se k němu nevyjádřil. Navrhuje se vyhovět 



žadateli, dle závazných podmínek stanovených zastupitelstvem obce dne 30. 7. 

2012, usnesením č. 73/2012. 

Kdo je pro tento postup: 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 18/2018 – schváleno 

 

C, Soukromý žadatel – osvětlení v ulici p. Fotterová. O postupu vyřízení žádosti 

informoval starosta. 

 

D, Soukromý žadatel – žádost o pronájem klubovničky na šatnách dne 17. 3. 

2018 – soukromá akce. 

Kdo je pro vyhovění žadateli: 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 19/2018 – schváleno 

 

E, Soukromý žadatel – žádost o pronájem kulturního areálu 25. 8. 2018 – 

soukromá akce. 

Kdo je pro vyhovění žadateli: 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 20/2018 – schváleno 

 

Úkol pro starostu – odpovědět žadatelům, zajistit smlouvy o výpůjčkách 

 

F, Žádost občana - opravit cestu k RD 177, 134 a 136. Navrhuje se posouzení 

odborníkem, nechat zhotovit projekt a rozpočet stavby.  

Kdo je pro tento postup: 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 21/2018 – schváleno 

Úkol pro starostu zajistit 

 

G, Požadavek opravit komunikaci u RD 90 a horskou vpusť u č. 43. Navrhuje se 

šetření v celé obci a opravit vše potřebné.  

Kdo je pro tento postup: 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 22/2018 – schváleno 

Úkol pro starostu - zajistit 

 

3, Kontrola úkolů 

A, Pojištění obecního majetku - splněn 

B, Prodej (nájem) obecních pozemků, geodet: žadatelé byli vyrozuměni, 

následovat bude společná schůzka s občany a geometrem, do konce března. 

C, Seznam kulturních akcí 2018 s personálním a finančním zajištěním - trvá 

 

 

4, Balíčky jubilantům. 

Předkládá se požadavek zvýšení hodnoty balíčků pro jubilanty. V diskuzi byl 

vybrán návrh 400,- Kč za balíček.  

Kdo je pro tento návrh: 



hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 23/2018 – schváleno 

 

5, Informace starosty: 

 

A, Pozemkové úpravy – starosta informoval zastupitele o průběhu pozemkových 

úprav v obci.  

 

B, V rámci pozemkových úprav starosta navrhuje umístit nové vedení 

cyklostezky podélně po levé straně státní silnice č. 490 ve směru z Doubrav na 

Hřivínův Újezd a stejně tak po levé straně ve směru z Doubrav na Bohuslavice 

k Hraničkám. Navrhuje se začlenit tuto cyklostezku v min. šíři 3,5 metru do 

plánu společných zařízení. 

Kdo je pro tento návrh: 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 24/2018 – schváleno 

Úkol pro starostu – vyrozumět projektanty pozemkových úprav 

 

C, Starosta informoval zastupitele, že schůzka s předsedou fotbalového klubu se 

uskuteční 15. 3. 2018 v 17 hodin. Navrhuje, aby se jí účastnili za obec starosta, 

Mastešová a Mrázek, který připraví návrh smlouvy o výpůjčce sportoviště mezi 

obcí a sportovci.   

Kdo je pro tento návrh: 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 25/2018 – schváleno 

Úkol pro Mrázka - připravit smlouvu o výpůjčce 

Úkol pro Ing. Šuláka, Mastešovou a Mrázka – účast na uvedené schůzce  

 

D, Informace starosty o dalším postupu při revitalizaci budovy šaten a klubovny 

u hřiště – byl dopracován projekt, vyřízeno stavební povolení, proběhlo 

výběrové řízení. Byla zpracována a podána žádost o dotaci ke KÚ. V současné 

době žádost o dotaci na projekt Revitalizace fotbalových šaten prochází 

administrativní kontrolou poskytovatelem dotace. Navrhuje se vypracovat nový 

rozpočtový výhled obce Doubravy, kde bude zapracována částka na revitalizaci 

této obecní budovy. Zveřejnit řádně znění rozpočtového výhledu a hlasovat o 

něm na příštím zasedání. 

Kdo je pro tento postup: 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 26/2018 – schváleno 

Úkol pro finanční výbor – zpracovat rozpočtový výhled 2018-2022 

 

 

6, Diskuze 

 

A, Mahďák, Mrázek – poničené plechové popelnice při svozu.  

Starosta sdělil stanovisko svozové firmy, že postupně ustupuje od svozu 

plechových popelnic. Důvodem je velké riziko vznícení svozových vozů a 



městské skládky od žhavého popela, který vkládají občané do plechových 

popelnic. Technologie výsypu u současných svozových vozů je uzpůsobena již 

jen pro výsyp plastových popelnic. 

 

B, Zastupitelé poukazují na odstavenou červenou dodávku na obecním pozemku 

u obchodu. Tato dodávka komplikuje rozhledové poměry před křižovatkou. 

Navrhují vyrozumět majitele dodávky, aby tuto parkoval za plotem nemovitosti, 

kde bydlí.  

Kdo je pro tento postup: 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 27/2018 – schváleno 

Úkol pro starostu - zajistit 

 

C, Mgr. Navrátilová upozorňuje na příslib obce zbudovat základnu pro nácvik 

hasičů letos na jaře. Navrhuje se schůzka starosty obce a starosty hasičů se 

zástupcem stavební firmy a akci uspíšit. Předpokládané náklady do výše 

50.000,- Kč. 

Kdo je pro tento postup: 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 28/2018 – schváleno 

Úkol pro starostu – domluvit schůzku a realizovat akci 

 

D, Mgr. Navrátilová upozorňuje, že v minulosti byl zastupitelstvem odsouhlasen 

přístupový chodník k dětskému hřišti, který dosud nebyl realizován. Navrhuje se 

chodník zbudovat při stavbě základny pro hasiče, předpokládané náklady do 

výše 30.000,- Kč. 

Kdo je pro zhotovení chodníku a uvolnění této částky z rozpočtu na investice. 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 29/2018 – schváleno 

Úkol pro starostu – zajistit 

 

E, Mgr. Navrátilová – zrcadlo u č. 85 na zídce. Zrcadlo je již zakoupeno. 

Navrhuje se společně s 

 občany umístit dopravní zrcadlo na zídku naproti domu č. 85.  

Kdo je pro tento postup: 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 30/2018 – schváleno 

Úkol pro starostu – zajistit  

 

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

9. dubna 2018 v 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

       

Za správnost: 

 

 

Gajdůšková              Mrázek                    Ing. Jiří Šulák 


