
 

 

Zasedání zastupitelstva obce Doubravy 

Obec 

Doubravy č. 31 konané dne: 11. června 2018 
 

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

                                      Mgr. Navrátilová, Mastešová,   

Omluven 2 

Hosté: Zástupci firmy GEOREAL a občané 

 

Program jednání: 

Navrhuje se program jednání: 

1, Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů 

2, Schvalování účetní závěrky a další za rok 2017 

3, Žádosti občanů 

4, Pozemkové úpravy v obci 

5, Směrnice pro nakládání s osobními údaji 

6, Diskuze 

 

Kdo je pro navržený program jednání: 

hlasovalo: 5, pro:5, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 42/2018 – 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: 5, pro:5, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 43/2018 - schváleno 

 

2, Schvalování A, Účetní závěrky 2017, B, Závěrečného účtu 2017,  

C, Výsledek hospodaření za rok 2017 a jeho převod na účet 432, D, úkoly 
Zastupitelstvo obce konstatuje, že předložené výkazy jsou dostatečně informativní a 
zjišťované skutečnosti jsou řádně zdokumentované.  
Schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví 
a finanční situace účetní jednotky. 
 
 
Navrhují se čtyři usnesení:  
 
A, Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku obce Doubravy za rok 2017.  
Kdo je pro schválení: 



hlasovalo: 5, pro:5, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 44/2018 - schváleno 

 
B, Závěrečný účet obce Doubravy za rok 2017 dle z. č. 128/2000 Sb. § 43 a z. č. 
420/2004 Sb. § 10 odst. 3, písm. b) a c) schvaluje zastupitelstvo obce bez výhrad. 
Kdo je pro schválení: 

hlasovalo: 5, pro:5, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 45/2018 - schváleno 

 
C, Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek hospodaření obce za rok 2017 a jeho 
převod na účet 432 – výsledek hospodaření předcházejících účetních období.  
Kdo je pro schválení: 

hlasovalo: 5, pro:5, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 46/2018 - schváleno 

Úkol pro účetní – zajistit převod na účet 432 
 
D, Úkol pro úřad a zastupitele - nařizuje odstranit kontrolou zjištěné chyby a 
nedostatky - průkazně provádět zápisy o době zveřejnění písemností na fyzické 
úřední desce a o zveřejnění pro dálkový přístup (web obce). Dále v zápisech ze 
zasedání zastupitelstva obce přesně formulovat schvalované finanční částky. 
Kdo je pro plnění tohoto nařízení: 

hlasovalo: 5, pro:5, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 47/2018 - schváleno 

Úkol pro všechny – úřad i zastupitelstvo – konat podle usnesení 

 

3, Žádosti občanů a ostatních 

A, Majitelé domku č, 85 na Horňansku požadují vypůjčit obecní pozemek č. 

1454/1 k vybudování příjezdu a přístupu k domu. Byl řádně zveřejněn záměr od 

6.4.2018 do 9.5.2018 a nikdo se k němu nevyjádřil. Navrhuje se vyhovět. 

Kdo je pro umožnění stavby příjezdu: 

hlasovalo: 5, pro:5, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 48/2018 - schváleno 

Úkol pro starostu – vyrozumět žadatele a zajistit výpůjčku. 

 

B, Sbor dobrovolných hasičů Doubravy z.s., hasičský sport podal žádost na 

celkovou  dotaci 30.000,- pro financování práce s mládeží v roce 2018. 20.000,- 

Kč již bylo zařazeno do rozpočtu změnou č. 2 dne 9. 4. 2018. Navrhuje se ještě 

do rozpočtu zařadit dalších 10.000,- Kč a ponížit tak financování. 

Kdo je pro poskytnutí celkové částky 30.000,- pro hasičský sport: 

hlasovalo: 5, pro:5, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 49/2018 - schváleno 

Úkol pro účetní – zařadit do rozpočtu částku 10.000,- kč na § 5512, pol.5222, 

dále převést rozpočtu částku 20.000,- Kč z § 5512, pol. 5171 na § 5512 a pol. 

5222. Změna rozpočtu č. 3 - navýšení výdajové strany o 10.000,- Kč a ponížení 

financování pol. 8115 o 10.000,-Kč 

 

C, Hospodská požaduje zapůjčení areálu pro pořádání zábavy dne 30. 7. 2018. 

Navrhuje se vyhovět s podmínkami: 1, uhrazení spotřebovaných energií a vody, 

2, zajistit klidnější produkci od 22:00 hodin. 

Kdo je pro vyhovění za těchto podmínek: 

hlasovalo: 5, pro:5, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 50/2018 - schváleno 



Úkol pro starostu – zajistit odpočty měřidel před a po akci 

 

D, Okresní soud ve Zlíně požaduje zvolit jako přísedící u soudu na další čtyřleté 

období Jarmilu Gajdůškovou, bytem Doubravy 142, která s funkcí souhlasí.  

Navrhuje se Jarmilu Gajdůškovou zvolit do této funkce. 

Kdo je pro její zvolení: 

hlasovalo: 5, pro:5, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 51/2018 - schváleno 

Úkol pro starostu – vyrozumět soud 

 

4, Komplexní pozemkové úpravy zemědělské půdy 

Navrhuje se usnesení: 

Zastupitelstvo obce Doubravy schvaluje  

a) plán společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav 

v katastrálním území Doubravy zpracovaný firmou GEOREAL spol. s.r.o., 

Hálkova 12, Plzeň; 

b) priority plánu společných zařízení v komplexních pozemkových úpravách 

v k.ú. Doubravy:  

1. cesta HC5-R (Zlínský chodník) a 2. cesta HC2-R (cesta na Zlámanec) 

Kdo je pro schválení bodu a) a b): 

hlasovalo: 5, pro:5, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 52/2018 - schváleno 

 

5, Směrnice 

Předkládá se ke schválení vypracovaná Směrnice pro nakládání s osobními údaji 

firmou SMS služby s.r.o. Praha ze dne 23. 5. 2018. Navrhuje se schválit: 

Kdo je pro schválení směrnice: 

hlasovalo: 5, pro:5, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 53/2018 - schváleno 

Úkol pro obecní úřad a zastupitele – řídit se směrnicí. 

 

6, Diskuze 

A,Byla vznesena starostou  pochvala na společné  akce pro děti v Doubravách 

v posledním období. Bylo konstatováno, že se přísluší poděkovat 

organizátorům: 

Poděkování všem, kteří se zapojili do akce pro děti „Pohádkový les“. 

Poděkování hasičům, za akci pro děti i dospělé v neděli 10.6.2018. 

Poděkování za čas a přípravu akce pro všechny „Pálení čarodějnic“.  

Poděkování za zajištění akce „Turnaj ve florbalu“ na tanečním kole. 

 

B, Šatny u hřiště – dotaz na přípravu, vyklízení, co nachystat, termín,… 

Bylo odpovězeno, že do akce Dechovky (23.6.2018)  je nutno vše vyklidit, poté 

započnou intenzivní stavební práce.   

 

C, Dotaz hasičů na seznam hydrantů v obci 

Seznam byl již SDH předán před časem a je i na OÚ kdykoliv k dispozici. 



 

 

Zasedání bylo ukončeno v 19:00 hodin. Termín příštího zasedání ZO bude dne 

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

 

       

Za správnost: 

 

Gajdůšková              Mastešová                    Ing. Jiří Šulák 


