
 

 

Zasedání zastupitelstva obce Doubravy 

Obec 

Doubravy č. 30 konané dne: 9. dubna 2018 
 

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

                                      Mgr. Navrátilová, Mastešová, Mahďák.  

Omluven 0 

Hosté: Jana Červinková, Ludmila Fotterová,  Libor Vítek 

Program jednání: 

Navrhuje se program jednání: 

1, Ustanovení zapisovatele a dvou ověřovatelů 

2, Žádosti občanů 

3, Rozpočtové opatření č. 2, roku 2018 

4, Informace 

5, Diskuze 

 

Kdo je pro navržený program jednání: 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 31/2018 - 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: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 32/2018 – schváleno 

 

2, Žádosti 

 

A, Stavebníci na p.č. 15/1 – výpůjčka obecního pozemku k vybudování stavby 

příchodu a příjezdu a napojení na kanalizaci obce k novostavbě RD. Záměr obce 

byl řádně zveřejněn od 15. března 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: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 33/2018 – schváleno 

 

 

 



B, Stavebníci k RD 166 – výpůjčka obecního pozemku k vybudování stavby 

vodovodní přípojky. Záměr obce byl řádně zveřejněn od 13. března 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. Podmínkou je protlak pod místní komunikací. 

Kdo je pro tento postup: 

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

 

C, Žádost občana o opětovné projednání jeho žádosti o prodej části zaplocené a 

jím užívané obecní parcely u RD 124. Starosta informuje zastupitele, že 

s žadatelem byla věc projednána. Navrhuje zastupitelům vzít žádost na vědomí. 

Kdo je pro tento postup: 

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

 

Úkol pro starostu – vyrozumět žadatele a zajistit výpůjčky. 

 

3, Druhé rozpočtové opatření roku 2018 

Předkládá se ke schválení 2. rozpočtové opatření hospodaření obce v roku 2018. 

Příjmy celkem navýšení o 166 tis. Kč na 7.056 tis. Kč, především zařazením 

výnosu z prodeje kulatiny z obecního lesa. Výdaje celkem navýšení o 239,5 tis. 

Kč na 11.414,5 tis. Kč, zařazením nákupu malotraktorku, těžebních prací a 

plastiky sv. Vojtěcha do kaple. Navrhuje se začlenit ještě do rozpočtu náklad 

20.000,- Kč na soutěže mladých hasičů. Konečné náklady rozpočtované budou 

11.434,5 tis. Kč.  

Kdo je pro změnu č. 2: 

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

Úkol pro účetní - zapracovat 

 

4, Informace: 
A,  Předkládá se cenová nabídka na osazení nových svítidel veřejného osvětlení  

na potřebných úsecích obce od fy Elpo.  

Po posouzení nabídky se navrhuje tuto nabídku realizovat.  

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

Úkol pro účetní – zapracovat povýšení rozpočtu o další náklad 290.000,- Kč  

Úkol pro starostu – zajistit  

 

B, Starosta předkládá vypracovanou smlouvu mezi obcí a zájmovým sdružením 

- TJ FC Doubravy ke schválení. Navrhuje se do smlouvy ještě upravit článek III. 

Doba výpůjčky a přílohu č. 2. Předložit ji znovu ke schválení ZO. 

Kdo je pro tento postup: 

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

Úkol pro starostu – dopracovat smlouvu 

 



C, Předseda kulturní komise předložil plán kulturních akcí na rok 2018. 

Navrhuje se ještě doplnit osoby, které budou akce připravovat a předběžné 

finanční náklady, které s akcí budou souviset.  

Kdo je pro dopracování plánu: 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 39/2018 – schváleno 

Úkol pro Mahďáka dopracovat do příštího zasedání ZO 

 

D, Ing. Vandová navrhla možnost florbalového turnaje na tanečním kole. Žádá 

zastupitele o souhlas. 

Kdo je pro umožnění pořádání turnaje: 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 40/2018 – schváleno 

Úkol pro Ing. Vandovou – zajistit ve spolupráci se starostou. 

 

E, Přístavba budovy šaten a klubovny u kulturního areálu. Starosta seznámil 

zastupitele s tím, že dotaci na tuto akci nám Zlínský kraj neposkytne. Navrhuje 

se zahájit stavbu fotbalových šaten z vlastních prostředků.  

hlasovalo: 7, pro:5, proti: 1, zdržel se: 1, Usnesení č. 41/2018 – schváleno 

Úkol pro starostu - zajistit  

Úkol pro účetní- navýšit rozpočet o 1.031 tis. Kč na celkovou částku stavby 

5,931.000,- Kč 

 

F, Kontrola úkolů: 

-Dřevořezba sv. Vojtěcha je zhotovena a bude do poutě instalována do kaple. 

-Pojištění majetku obce je sjednáno. 

-Dřevo v obecním lese bylo vytěženo a kulatina prodána. 

-Silniční vypouklé zrcadlo na zídce naproti výjezdu od č. 22, 156 a 191 bylo 

nainstalováno. 

 

5, Diskuze 

 

A, Libor Vítek poděkoval jménem SDH Doubravy za opravenou hasičskou 

stříkačku 

 

 

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

11. června 2018 v 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

       

Za správnost: 

 

Gajdůšková              Mastešová                    Ing. Jiří Šulák 


