
 

 

 

 

Zasedání zastupitelstva obce Doubravy 

Obec 

Doubravy č. 4 konané dne: 28. ledna 2019 
 

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

                                      Mgr. Navrátilová,Miškářík, Divoký, Ing. Červinka  

Omluven 0 

Hosté: 3 

Program jednání: 

Navrhuje se program jednání: 

1, Ustanovení zapisovatele a dvou ověřovatelů 

2, Žádosti občanů 

3, Rozpočet 2018 – 6. úprava 

4, Rozpočet 2019 – 1. úprava 

5, Změna pracovnice obecního úřadu   

6, Úklid obce v roce 2019 - pracovník 

7, Inventury obce k 31.12.2018 

8, Schody na hasičskou zbrojnici 

9, Revitalizace šaten a klubovny u hřiště  

10, Diskuze 

 

Kdo je pro navržený program jednání: 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 1/2019 - schváleno 

1, Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů: 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Doubravy určuje ověřovatele zápisu 

Divokého a Ing. Jiřího Šuláka a zapisovatelkou Gajdůškovou  

Kdo je pro schválení: 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 2/2019 – schváleno 

 

2, Žádosti 
A, Občanka podává podnět na řešení nebezpečného nádstřešku u č. p. 61, který 

zasahuje nad místní komunikaci. Po posouzení podnětu zastupitelé navrhují 

tento podnět řešit, přístřešek z komunikace odstranit a pověřit starostu vyřízením 

odstranění s majitelem. 

Kdo je pro tento postup: 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 3/2019 – schváleno 



 

B, Občan podává žádost na vypůjčení kulturního areálu pro soukromé účely dne 

29. 6. 2019. Navrhuje se vyhovět s tím, že po akci bude areál uklizen a žadatel 

uhradí spotřebované energie a vodu. 

Kdo je pro tento postup: 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 4/2019 – schváleno 

 

C, Občanka podává žádost na vypůjčení kulturního areálu pro soukromé účely 

dne 24. 8. 2019. Navrhuje se vyhovět s tím, že po akci bude areál uklizen a 

žadatelka uhradí spotřebované energie a vodu. 

Kdo je pro tento postup: 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 5/2019 – schváleno 

 

D, Zástupce SDH podává žádost na vypůjčení kulturního areálu pro pořádání 

taneční zábavy dne 28. 6. 2019. Navrhuje se vyhovět s tím, že po akci bude areál 

uklizen. 

Kdo je pro tento postup: 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 6/2019 – schváleno 

 

E, Občan podává žádost na pronajmutí pozemků pod hřištěm – Výpusta za 

účelem výcviku psů nově vznikajícího kynologického spolku. Po projednání a 

zvážení žádosti a všech možností se navrhuje žadatele pozvat do příštího 

zasedání zastupitelstva na konzultaci a o pronájmu tohoto, či jiného pozemku 

hlasovat později. 

Kdo je pro tento postup: 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 7/2019 – schváleno 

Úkol pro starostu – vyrozumět žadatele a zajistit výpůjčky. 

 

3, Rozpočet roku 2018 

Starosta předkládá 6. změnu rozpočtu hospodaření obce v roce 2018. Příjmy ve 

výši 8,128 mil. Kč, změna je především v navýšení přerozdělených daní „RUD“ 

celkem o 905 tis.Kč. Výdaje ve výši 6,926 mil. Kč, ponížení o 3,6785 mil. Kč, 

vzniklé především nevyčerpáním finančních prostředků na rekonstrukci šaten a 

klubovny. Spoření povýšit o 4,5835 mil. Kč pro použití v následujících letech 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje změnu č. 6 rozpočtu 2018. 

Kdo je pro schválení návrhu: 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 8/2019 – schváleno 

Úkol pro účetní– zapracovat do účetnictví obce 2018 

 

 

 

 

 



 

 

4, Rozpočet roku 2019 

Starosta předkládá 1. změnu rozpočtu hospodaření obce v roce 2019. Příjmy ve 

výši 7,3513 mil. Kč, změna je v navýšení příspěvku na správu úřadu od státu o 

11,3 tis. Kč. Výdaje zůstávají ve stejné výši. U financování povýšit o 11,3 tis. 

Kč pro použití v následném období na 3,0687 mil.Kč. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje změnu č. 1 rozpočtu 2019. 

Kdo je pro schválení návrhu: 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 9/2019 – schváleno 

Úkol pro účetní– zapracovat do účetnictví obce 2019 

 

Starosta informuje zastupitele, že krajský úřad bude provádět kontrolu 

hospodaření obce za rok 2018 ve dnech 21. až 25. března 2019 

 

5, Změna pracovnice úřadu.  

Starosta informuje zastupitele, že stávající pracovnice úřadu Václava Říhová 

odchází v dubnu 2019 do důchodu. Bylo vypsáno výběrové řízení na obsazení 

této funkce, které bylo řádně zveřejněno, přihlásily se tři uchazečky. Po otevření 

obálek uchazeček a zjištění obsahu, komise jednohlasně doporučila starostovi 

přijmout a zaměstnat paní Martu Tobolákovou.  

Starosta obce informuje, že Marta Toboláková bude zaměstnána obcí od 1. 4. 

2019. 

 

6, Úklid obce a prostranství 2019 

Starosta předkládá zastupitelům k projednání a schválení žádosti o dotaci od 

úřadu práce na pracovníka VPP v roce 2019, přijetí dotace a financování platu 

novému zaměstnanci.. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci, s jejím 

přijetím a se zaměstnáním pracovníka – dělníka pro veřejně prospěšné práce. 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 10/2019 – schváleno 

Úkol pro starostu – požádat ÚP a zajistit potřebné. 

 

7, Inventury 2018 
Starosta podává informaci o probíhajících úkonech při inventarizaci obce k 31. 

12. 2018 

 

8, Schody na hasičskou zbrojnici 
Předkládá se k projednání kalkulace 33.200,- Kč vč. DPH na zhotovení nových 

schodů a podbití, na půdu hasičské zbrojnice, dodavatelem V&M Vladimír 

Gajdůšek Doubravy.  



Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s výměnou schodů a uvolnění 

částky 33. 200,- na financování akce, o tuto částku navýšit rozpočet obce a 

ponížit financování – spoření pro další období. 

Kdo je pro schválení usnesení: 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 11/2019 – schváleno 

Úkol pro Miškáříka – zajistit výměnu 

Úkol pro účetní – zapracovat do rozpočtové změny č. 1 

 

9, Revitalizace budovy šaten sportovců a klubovny u hřiště 

Starosta podává informaci o postupu prací. 

Doposud proinvestováno 2,7 mil. Kč.  

Zastupitelé navrhují, že před příštím zasedáním zastupitelstva obce dne 18. 

března se sejdou v 16:00 hodin na místě stavby 

Kdo je pro schválení usnesení: 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 12/2019 – schváleno 

Úkol pro všechny zastupitele 

 

10, Diskuze 

A, Ing Červinka –se dotázal starosty na možnost sběrných kontejnerů na textil a 

elektroniku. Starosta mu dělil, že zajistí kontejner na textil a elektronika se sbírá 

v rámci sběru nebezpečného odpadu. Kontejner na použité baterie a žárovky je 

umístěn při vstupu do obchodu.   

 

B, Ing. Vandová – se dotázala na možnost vysázení lipové aleje. Starosta sdělil, 

že s touto výsadbou se počítá v rámci pozemkových úprav. 

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 18:45 hodin. Termín příštího zasedání ZO bude dne 

18. března 2019 v 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

       

Za správnost: 

 

Gajdůšková              Divoký                      Ing. Jiří Šulák 
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