
 

 

Zasedání zastupitelstva obce Doubravy 

Obec 

Doubravy č. 2 konané dne: 12. listopadu 2018 
 

Přítomní zastupitelé:  Ing. Šulák, Gajdůšková, Ing.Vandová,  

                                      Mgr. Navrátilová,Miškářík, Divoký, Ing. Červinka  

Omluven 0 

Hosté: 6 

Program jednání: 

Navrhuje se program jednání: 

1, Ustanovení zapisovatele a dvou ověřovatelů 

2, Žádosti občanů 

3, Příspěvky složkám v roce 2018 a 2019 

4, Plán inventur k 31.12.2018 

5, Sazebník poplatků za služby úřadu v roce 2019  

6, Dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo č. 23/713/02/4O a Přílohy k dodatku č. 1 

7, Zveřejnění rozpočtu hospodaření obce v roce 2019 

8, Diskuze 

 

Kdo je pro navržený program jednání: 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 22/2018 - schváleno 

1, Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů: 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Doubravy určuje ověřovateli zápisu Ing. 

Vandovou a Ing. Jiřího Šuláka a zapisovatelkou Jarmilu Gajdůškovou  

Kdo je pro schválení: 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 23/2018 – schváleno 

 

2, Žádosti 
A, Stavebníci na p. č. 14 – výpůjčka části obecního pozemku 1453/2 

k vybudování stavby příchodu, příjezdu a zpevněné plochy stání automobilu k 

RD. Žádost byla doručena 22. 8. 2018. Záměr obce byl řádně zveřejněn od 22. 8. 

do 19. 9. 2018 a nikdo se k němu nevyjádřil.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce vyhovuje žadatelům za podmínek: že 

umožní obci spravovat inženýrské sítě, které jsou v dotčené části pozemku 

uloženy bez vícenákladů, že parkovaný automobil nebude bránit technice 

průjezdu zásahových vozidel, při údržbě přiléhající komunikace a při svozu 

odpadu a dle závazných podmínek stanovených zastupitelstvem obce dne 30. 7. 

2012, usnesením č. 73/2012. 



Kdo je pro schválení návrhu usnesení: 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 24/2018 – schváleno 

 

B, Pronájem areálu občanovi pro soukromou akci dne 31. 8. 2019. 

Žádost doručena 1. 10. 2018. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce vyhovuje za podmínky uhrazení 

spotřebovaných energií při akci. 

Kdo je pro schválení návrhu: 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 25/2018 – schváleno 

 

Úkol pro starostu – vyrozumět žadatele a zajistit výpůjčky. 

 

3, Příspěvky složkám 

A, Starosta předkládá žádost Myslivecký spolek Strážná o dotaci na činnost 

20.000,- Kč pro rok 2019.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje tuto dotaci. 

Kdo je pro schválení návrhu: 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 26/2018 – schváleno 

Úkol pro finanční výbor – zapracovat do návrhu rozpočtu 2019 

 

B, Starosta informuje zastupitele, že do dnešního dne nebyla uzavřena se 

spolkem včelařů smlouva o poskytnutí příspěvku pro rok 2018. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo dává úkol Miškáříkovi upozornit včelaře, že 

pokud nebude uzavřena smlouva, obec příspěvek neposkytne. 

Kdo je pro schválení návrhu: 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 27/2018 – schváleno 

Úkol pro Miškáříka - zajistit 

 

4, Plán inventur 2018: 
A, Předkládá se podrobný plán pro provedení inventarizace majetku obce k 31. 

12. 2018 z dnešního dne. V plánu jsou stanoveny termíny pro řádný průběh 

inventarizace a jmenný seznam položek, které se budou inventarizovat. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schváluje plán inventur 2018. 

Kdo je pro schválení usnesení: 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 28/2018 – schváleno 

Úkol pro všechny – řídit se plánem 

 

B, Složení Inventarizační komise.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje funkce - předseda Miškářík, 

členky Ing. Vandová a Mgr. Navrátilová. 

Kdo je pro schválení těchto funkcí: 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 29/2018 – schváleno 
 



C, Složení Likvidační komise.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje funkce - předsedkyně Mgr. 

Navrátilová, členové Ing. Vandová a Ing. Červinka. 

Kdo je pro schválení těchto funkcí: 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 30/2018 – schváleno 
 

Inventury budou zahájeny  dne 20. 11. 2018. 

 

5, Sazebníky poplatků a úhrad v OÚ pro rok 2019  

A, Předkládá se vypracovaný Sazebník poplatků za služby OÚ Doubravy 

(reklamní hlášení, kopírování listin, poskytnutí informace s použitím PC,…). 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje tento závazný dokument. 

Kdo je pro schválení usnesení: 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 31/2018 – schváleno 

 

A, Předkládá se vypracovaný Sazebník úhrad za jednotlivé položky při 

poskytování informací osobám podle zákona č. 106/1999. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje tento závazný dokument. 

Kdo je pro schválení usnesení: 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 32/2018 – schváleno 

Úkol pro úřad – vybírat poplatky dle sazebníků 

 

6, Dodatek ke Smlouvě o vývozu odpadu se svozovou společností 

Starosta předkládá doručený Dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo č. 23/713/02/4O 

uzavřené s Technickými službami Zlínsko, s.r.o. pro vývoz odpadů z obce od 1. 

12. 2018, jehož nedílnou přílohou je Ceník poskytovaných služeb a Udělení plné 

moci k zastupování obce při plnění zákonných povinností k ohlašování přepravy 

nebezpečných odpadů. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce uzavírá tento dodatek a pověřuje starostu 

podpisem všech písemností s ním spojených. 

Kdo je pro schválení usnesení: 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 33/2018 – schváleno 

Úkol pro starostu – podepsat. 

 

7, Rozpočet hospodaření obce v roce 2019 
Předkládá se k projednání kalkulace návrhu rozpočtu obce v roce 2019 

(předpoklad příjmů 7.340 tis. Kč a výdajů 10.420 tis. Kč). 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním „Návrhu rozpočtu 

hospodaření obce z 8. listopadu 2018“ na úřední desce a webu obce, schvalovat 

se bude až po řádném zveřejnění na příštím zasedání ZO. 

Kdo je pro schválení usnesení: 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 34/2018 – schváleno 

Úkol pro starostu – zajistit zveřejnění 



 

 

8, Diskuze 

A, Byl vznesen dotaz občanky na zajištění  vánočního  stromu a Mikuláše ze 

strany obce. Předsedkyně kulturní komise a starosta ji ubezpečili, že stejně jako 

v minulých letech, budou tyto tradiční akce obcí zastřešeny. Vánoční strom i 

Mikuláše zajistí obec.   

 

B, Kontrolní výbor. 

1, Oprava usnesení č. 7/2018 z 1. 11. 2018: 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce ruší část znění usnesení č. 7/2018 větu: „ 

Výbory budou tříčlenné.“ a nahrazuje ji větou: Výbory budou tří nebo 

pětičlenné. 

Kdo je pro schválení návrhu usnesení: 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 35/2018 – schváleno 

 

C, Dovolení 4. a 5.člena kontrolního výboru. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje do funkcí členů kontrolního 

výboru Ing. Radka Červinku a Mgr. Barboru Navrátilovou. 

Kdo je pro schválení návrhu usnesení: 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 36/2018 – schváleno 

Složení kontrolního výboru po doplnění je: předseda Marek Miškářík, členové 

Jiří Divoký, Ing. Miriam Vandová, Mgr. Barbora Navrátilová a Ing. Radek 

Červinka. 

 

D, Nevyhovující výsledky rozborů vzorků odpadních vod obce vypouštěných 

z kanalizace do potoka. – informace starosta. 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce pověřuje kontrolní výbor prověřením a 

zjištěním původců znečišťovatelů odpadních vod z jednotlivých domácností. 

Kdo je pro schválení návrhu usnesení: 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 37/2018 – schváleno 

Úkol pro Miškáříka - zajistit 

  

E, Občanka navrhla, zda by bylo možno, aby na přání rodičů chodil Mikuláš po 

obci dne 5. 12. 2018 s tím, že zajistí seznam domácností, kde by o Mikuláše byl 

zájem. Návrhu bylo ze strany zastupitelů vyhověno s tím, že obec zajistí 

Mikuláše, anděla a čerta.  

 

F, Dotazy přítomného hosta na zasedání zastupitelstva: 

a) Podání podnětu e-mailem 

Starostou bylo odpovězeno, že podání podmětu e-mailem je samozřejmě možné, 

ovšem za podmínky autentického podpisu žadatelem do tří dnů. 

     



b)  Informovanost občanů 

Starosta sděluje, že zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná a každý občan se 

jich může zúčastnit. Pokud nemůže být přítomen zasedání, má možnost se 

v následujících dnech podrobněji informovat u zastupitelů, popřípadě na 

obecním úřadě. 

 

c)  Zlínský chodník 

Žadateli byla podána obšírná informace o Zlínském chodníku a cyklostezkách, 

které schválilo zastupitelstvo v rámci pozemkových úprav, včetně jejich priorit.  

 

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 19:35 hodin. Termín příštího zasedání ZO bude dne 

3. prosince 2018 v 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

       

Za správnost: 

 

Gajdůšková              Ing. Vandová                    Ing. Jiří Šulák 

 

 

 

 

 

. 

 


