
 

 

Zasedání zastupitelstva obce Doubravy 

Obec 

Doubravy č. 32 konané dne: 3. září 2018 
 

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

                                      Mgr. Navrátilová, Mahďák.  

Omluven 1 

 

Hosté:  1 

Program jednání: 

Navrhuje se program jednání: 

1, Ustanovení zapisovatele a dvou ověřovatelů 

2, Žádosti občanů a spolků 

3, Kompostéry pro občany 

4, Bezúplatný převod pozemku od státu 

5, Poplatky v roce 2019 a Obecně platná vyhláška obce 

6, Změna rozpočtu obce č. 4 hospodaření roku 2018 

7, Úklid obce – veřejně prospěšné práce – zaměstnanec 

8, Poskytnutí daru zadlužené obci Prameny 

9, Oslava 100 let vzniku Československa 

10, Informace  

11, Diskuze 

Kdo je pro navržený program jednání: 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 54/2018 - 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. 55/2018 – schváleno 

 

2, Žádosti 

A, Soukromý žadatel – žádost o pronájem kulturního areálu 8. 9. 2018 – 

soukromá akce. Kdo je pro vyhovění žadateli: 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 56/2018 – schváleno 

 



B, Majitelé RD 14 žádají o výpůjčku obecního pozemku k umožnění 

vybudování zpevněného příjezdu a stání pro auto na obecní parcele před 

domem. Záměr se zveřejnil 22.8.2018 a ještě neuplynula doba pro právoplatné 

rozhodnutí. Obhlídkou zjištěno, že majitelé domu 14 již zahájili stavbu bez 

povolení. Navrhuje se upozornit investora, že do pravomocného rozhodnutí 

zastupitelstva nelze ve stavbě pokračovat. 

Kdo je pro tento postup: 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 57/2018 – schváleno 

 

C, Majitel RD 148 žádá výpůjčku obecního pozemku k umožnění vybudování 

vodovodní přípojky k RD. Záměr obce byl řádně zveřejněn dne 29. 6. 2018 a 

nikdo se k němu nevyjádřil. Navrhuje se vyhovět žadateli.  

Kdo je pro výpůčku: 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 58/2018 – schváleno 

Úkol pro starostu – uvědomit všechny žadatele o rozhodnutí zastupitelstva 

 

 

3, Kompostéry  

Mikroregion Luhačovské Zálesí zažádal o dotaci na pořízení kompostérů pro své 

obce. Pro Doubravy 100 ks o objemu 900 l, stejných jaké byly již pro občany 

pořízeny. Navrhuje se postupovat stejně, jako tomu bylo minule. 

A, Kdo je pro uzavření veřejnoprávní smlouvy s Mikroregionem LZ o 

poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Doubravy na spolufinancování 

nákupu ve výši 36.974,- Kč: 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 59/2018 – schváleno 

 

B, Kdo je pro uzavření přílohy č. 2 k této veřejnoprávní smlouvě 

s Mikroregionem LZ – Smlouva o výpůjčce kompostérů na 5 let a darovací po 

uplynutí této doby: 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 60/2018 – schváleno 

 

C, Kdo je pro výběr daru od občanů žádajících o zapůjčení kompostéru ve výši 

250,- Kč na základě smlouvy mezi obcí a žadatelem: 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 61/2018 – schváleno 
 

 

4, Bezúplatný převod pozemku 1424/1 od ČR 

Na základě žádosti obce Doubravy, byla doručena na úřad smlouva o 

bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími 

podmínkami č. UZSM/BZL/6793/2018-BZLM. Jedná se o pozemek naproti 

čísel 99, 100 a 101, podél cesty k Březůvkám. Navrhuje se smlouvu uzavřít 

Kdo je pro uzavření této smlouvy s omezujícími podmínkami: 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 62/2018 – schváleno 



Usnesení č. 62/2018 z 3. září 2018: 

Uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 

s omezujícími podmínkami č. UZSM/BZL/6793/2018-BZLM na pozemek 

parcela č. 1424/1 v kú Doubravy. 

 

5, Poplatky v roce 2019 

Po diskuzi o výši místních poplatků, které se budou vybírat v roce 2019, se 

navrhuje ponechat všechny poplatky ve stejné výši, jako letos, v roce 2018.  

Předloženou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 se navrhuje schválit 

A, Kdo je pro navrženou výši poplatků: 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 63/2018 – schváleno 

 

B, Kdo je pro obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018: 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 64/2018 – schváleno 

Úkol pro starostu – zveřejnit OZV 1/2018 dle zákona 

 

6, Rozpočtové hospodaření roku 2018: 

Předkládá se ke schválení 4. rozpočtové opatření obce pro rok 2018. Navýšení 

příjmové strany na 7.144 tis.Kč = přijetí dotace na VPP 15 tis.Kč a náhradu od 

pojišťovny 50 tis.Kč. Ponížení výdajové strany na 12.598,5 tis.Kč, především 

upuštěním stavby podia pro muzikanty -400 tis.Kč a zbudování základny 

hasičského sportu za 78 tis.Kč, výměnu poškozeného osvětlení křižovatky za 50 

tis.Kč a jiné drobné pořízení. Financování se tak navyšuje na 5.469,5 tis.Kč. 

Kdo je pro schválení 4. rozpočtového opatření: 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 65/2018 – schváleno 

Úkol pro účetní – zapracovat do účetnictví obce 

 

7, Zaměstnanec obce - VPP 

Starosta navrhuje požádat úřad práce ve Zlíně o zřízení dotovaného místa 

zaměstnance obce pro úklid a drobné práce v obci. Navrhuje zaměstnance a 

dotaci přijat. 

A, Kdo je o zřízení nového místa pro zaměstnance: 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 66/2018 – schváleno 

Úkol pro starostu – v případě poskytnutí dotace od ÚP přijat zaměstnance na 

HPP na dobu určitou s platem vypočteným podle nařízení vlády. 

 

B, Kdo je požádání o dotaci na ÚP: 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 67/2018 – schváleno 

Úkol pro starostu – požádat o dotaci 

 

C, Kdo je pro přijetí případné dotace: 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 68/2018 – schváleno 

Úkol pro účetní – vřadit do rozpočtu obce výši přiznané dotace 



 

8, Prameny – zadlužená obec 

Sdružení místních samospráv ČR vyhlásilo celostátní sbírku na pomoc 

zadlužené obci Prameny. Předpokládá se k umoření dluhu dotace od každé obce 

ve výši 11 tis.Kč.  

Kdo je pro poskytnutí této částky z rozpočtu naší obce: 

hlasovalo: 6, pro:1, proti: 5, zdržel se: 0, Usnesení č. 69/2018 – neschváleno 

Úkol pro starostu – odpovědět pořadateli sbírky 

 

9, Oslava 100 let od vzniku Československa 

Starosta navrhuje ke stému výročí osadit pamětní lípu na nově získané parcele č. 

1424/1 u č.p. 93 a při této příležitosti uspořádat společnou vzpomínkou akci 

v předvečer dne 27. října 2018. 

Kdo je pro tento návrh: 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 70/2018 – schváleno 

Úkol pro starostu – zařídit vše potřebné 

 

10, Informace starosty 

Starosta informoval přítomné o průběhu rekonstrukce šaten a klubovny u hřiště.  

Hotové jsou bourací a demoliční práce, vyzdění obvodového zdiva a příček, 

zemní práce okolí budovy, střecha je zakryta pouze provizorně proti zatečení. Za 

provedené práce k dnešnímu dni bylo uhrazeno 525 tis.Kč. 

 

11, Diskuze   
Starosta poděkoval všem zastupitelům za jejich práci pro obec v uplynulém 

volebním období a těm, kteří se rozhodli dále kandidovat, hodně úspěchů 

v komunálních volbách.  

 

Zasedání bylo ukončeno v 18:20 hodin. Příští zasedání zastupitelstva bude 

ustavující, v zákonném termínu řádně svolané až po volbách do zastupitelstva 

obce Doubravy. 

       

Za správnost: 

 

 

Gajdůšková              Mrázek                    Ing. Jiří Šulák 

 


