
 

 

Zasedání zastupitelstva obce Doubravy 

Obec 

Doubravy č. 3 konané dne: 3. prosince 2018 
 

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

                                      Mgr. Navrátilová, Divoký, Ing. Červinka  

Omluven 1 

Hosté: 5 

Program jednání: 

Navrhuje se program jednání: 

1, Ustanovení zapisovatele a dvou ověřovatelů 

2, Žádosti občanů 

3, Změna rozpočtu hospodaření obce č. 5 roku 2018 

4, Rozpočet hospodaření obce v roce 2019 

5, Odměny neuvolněných zastupitelů od 1. 1. 2019  

6, Diskuze 

 

Kdo je pro navržený program jednání: 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 38/2018 - schváleno 

1, Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů: 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Doubravy určuje ověřovateli zápisu Mgr. 

Navrátilovou a Ing. Jiřího Šuláka a zapisovatelkou Jarmilu Gajdůškovou  

Kdo je pro schválení: 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 39/2018 – schváleno 

 

2, Žádosti 
A, Pronájem tanečního kola a bufetu 5. 7. 2019 - soukromá akce.  

Návrh usnesení: Žadateli se vyhovuje za podmínky úhrady spotřebovaných 

energií. 

Kdo je pro schválení: 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 40/2018 – schváleno 

 

B, Oprava příjezdu do dvora č. 21. Při zhotovení místní komunikace k RD č. 22 

a 156 byl narušen vjezd k č. 21.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje odstranění závady v průběhu 

roku 2019. 

Kdo je pro schválení návrhu: 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 41/2018 – schváleno 



Úkol pro starostu – zajistit 

 

C, Podnět k zajištění kontejnerů na použitý oděv, obuv a také na drobné elektro. 

Návrh usnesení: Do příštího zasedání starosta zjistí možnosti a o umístění 

kontejnerů se bude hlasovat později.  

Kdo je pro tento návrh: 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 42/2018 – schváleno 

 

3, Změna rozpočtu hospodaření obce č. 5 roku 2018 

A, Starosta navrhuje změnit rozpočet hospodaření obce. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje navýšit příjmovou stranu 

především o dotaci na říjnové volby na příjmy celkem 7.223 tis. Kč. Výdajovou 

stranu ponížit především o neuskutečněné výdaje na rekonstrukci komunikací a 

opravy kanalizace a nákup kompostérů, na které byla Mikroregionem 

Luhačovské Zálesí získána dotace a obec měla jen malou finanční spoluúčast. 

Výdaje nově budou ve výši 10.640,5 tis. Kč a uspořená částka se přesune na 

financování, které bude nyní 3.417,5 tis. Kč. 

Kdo je pro schválení návrhu: 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 43/2018 – schváleno 

Úkol pro účetní – zapracovat do účetnictví obce roku 2018 

 

4, Rozpočet pro rok 2019: 
Předkládá se k projednání navrhovaný rozpočet pro hospodaření obce v roce 

2019. Tento dokument byl řádně zveřejněn na úřední desce a i dálkovým 

přístupem ode dne 13. listopadu 2018 a nikdo se k němu nevyjádřil. Příjmová 

strana rozpočtu je ve výši 7.340 tis. Kč, výdaje jsou 10.420 tis. Kč a financování 

ve výši 3.080 tis. Kč. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje tento závazný dokument pro 

hospodaření obce v roce 2019. 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 44/2018 – schváleno 

Úkol pro všechny – hospodařit v roce 2019 podle schváleného rozpočtu 

Úkol pro účetní – zapracovat do účetnictví obce roku 2019 

 

5, Odměny neuvolněných zastupitelů od 1. 1. 2019  

A, Předkládá se k projednání novela nařízení vlády o odměnách zastupitelstev 

obcí platná od nového roku.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení odměn od 1. 1. 2018. 

hlasovalo: 6, pro:0, proti: 6, zdržel se: 0, Usnesení č. 45/2018 – neschváleno 

Měsíční odměny neuvolněných zastupitelů se ponechávají v nezměněné výši. 

 

6, Diskuze  
Starosta seznamuje přítomné s výsledkem místního šetření závadné odpadní 

vody vytékající z výustě u mostu na Velký Ořechov. Při šetření se postupovalo 



od výustě směrem k jednotlivým domácnostem. Otevíraly se všechny poklopy a 

kontrolovaly šachty a napojení.  

 

Ing. Červinka navrhuje vyhlásit místním rozhlasem pro občany povinnost 

vývozu septiků, žump a čistíren odpadních vod. 

 

Oprava místní komunikace k č. 177, 134 a 136. Úkol z minula – v současné 

době probíhají přípravné práce v součinnosti s projektantem. 

 

Šatny sportovců a klubovna u hřiště. Starosta informuje přítomné o pokračující 

stavbě. Řeší se zázemí kuchyňky a baru v nadzemním podlaží, místnost pro 

kroužek modelářů a další. V přízemí se řeší umístění bufetu, povrchy podlah a 

osazení oken. 

 

Zastupitelé pochválili akce Zimníček a Adventní zpívání v kapli. 

 

Ing. Vandová – upozornila na znečištění ovzduší v souvislosti s topnou sezónou 

u některých domácností s tím, že je třeba upozornit vlastníky nemovitostí  

dopisy, případně hlášením a při  nerespektování i návštěvou zastupitelů v těchto 

domácnostech.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce dává starostovi úkol vyhlásit po Novém 

roce upozornění občanům za zásady provozu topných zařízení na tuhá paliva. 

hlasovalo: 6, pro:0, proti: 6, zdržel se: 0, Usnesení č. 46/2018 – schváleno 

 

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

28. ledna 2019 v 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

       

Za správnost: 

 

Gajdůšková              Mgr. Navrátilová                    Ing. Jiří Šulák 

 

 

 

 

 

. 

 


