
 

Zasedání zastupitelstva obce Doubravy 

Obec 

Doubravy č. 5 konané dne: 18. března 2019 
 

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

                                      Mgr. Navrátilová,Miškářík, Divoký, Ing. Červinka  

Omluven 0 

Hosté: 4 

Program jednání: 

Navrhuje se program jednání: 

1, Ustanovení zapisovatele a dvou ověřovatelů 

2, Diskuze s občany a žádosti 

3, VPP – dotace, uvolnění financí na plat pracovníka 

4, Plnění úkolů 

5, Diskuze, ostatní 

 

Kdo je pro navržený program jednání: 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 13/2019 - schváleno 

1, Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů: 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Doubravy určuje ověřovatele zápisu Ing. 

Červinku a Ing. Šuláka a zapisovatelkou Mgr. Navrátilovou 

Kdo je pro schválení: 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 14/2019 – schváleno 

 

2, Diskuze s občany a žádosti 
A, Občanka podává dotaz na řešení havarijního stavu horské vpusti nad domem 

č.p. 21.  

Starosta sdělil, že tato záležitost je v řešení, ukončení prací se předpokládá do 

prázdnin. 

 

B, Kynologický spolek 

Žadatelem byla předložena registrace kynologického spolku, která navazuje na 

žádost vzniku tohoto spolku v Doubravách z minulého zastupitelstva.  

Návrh usnesení – vyvěsit záměr na výpůjčku  pozemku  pro  tento kynologický 

spolek s tím, že případná smlouva mezi obcí a spolkem  bude řešena v roce 

2020. 

 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 15/2019 – schváleno 

Úkol pro hospodářku obce – zveřejnit záměr 



 

C, Žádost od „Naděje Otrokovice“ o příspěvek na rok 2019  ve výši 5000,- Kč 

na náklady sociálních služeb naší spoluobčanky. Návrh usnesení – vyhovět 

žadateli a poskytnou. 

Kdo je pro schválení usnesení: 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 16/2019 – schváleno 

Úkol pro účetní – zapracovat do rozpočtu obce změnou v nákladech 

 

D, Žádost od dvou sousedících spoluobčanů, stavebníků podzemní přípojky NN 

elektřiny na umožnění stavby. Návrh usnesení – vyhovět žadatelům. 

Kdo je pro schválení usnesení: 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 17/2019 – schváleno 

 

E, Žádost na vypůjčení kulturního areálu dne 17. srpna 2019 pro soukromé 

účely. Návrh usnesení – vyhovět žadateli za podmínky uhrazení spotřebovaných 

provozních nákladů a případných dalších podmínek, které si stanoví ZO po 

kolaudaci, v rámci modelu provozování celého objektu. 

Kdo je pro schválení usnesení: 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 18/2019 – schváleno 

 

Úkol pro starostu – vyrozumět všechny žadatele a zajistit výpůjčky. 

 

3, Zaměstnání pracovníka na veřejně prospěšné práce a přijetí dotace 

Obci se poskytuje dotace na zřízení jednoho pracovního místa pro VPP ve výši 

15.000,- Kč měsíčně. 

A, Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí zaměstnance na VPP od 

15. 3. 2019 a uvolnění finančních prostředků na jeho plat. 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 19/2019 – schváleno 

Úkol pro účetní– zapracovat do rozpočtu obce výdaj 190 tis.Kč 

 

B, Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na VPP od státu. 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 20/2019 – schváleno 

Úkol pro účetní– zapracovat do rozpočtu obce příjem 90 tis.Kč 

 

4, Plnění úkolů 

Starosta  předložil smlouvu s fy. Textil Eco, která zajistí sběr textilu v naší obci.  

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s firmou Textil 

Eco na umístění jednoho kontejneru na použitý textil. 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 21/2019 – schváleno 

Úkol pro starostu – uzavření smlouvy 

 

 



5, Ostatní 

A, Kolotoče  

Starosta předložil návrh na zajištění kolotočů v rámci pouti.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje provozování kolotočů a pověřuje 

starostu zajištěním kolotočů na pouť v Doubravách.  

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 22/2019 – schváleno 

Úkol pro starostu: zajistit kolotoče 

 

B, Zakoupení košů na psí exkrementy, umístění u bytovky 

Byl vznesen ze strany obyvatel čp. 135 požadavek na umístění koše na psí 

exkrementy před bytovkou.  

Navrhuje se této žádosti vyhovět a koš umístit.  

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 23/2019 – schváleno 

 

 

C, Pořízení zásahových kompletů ve výši 42.574,- Kč 

Starostou SDH byla předložena žádost na pořízení zásahových kompletů ve výši 

42.574Kč pro zásahové družstvo.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení kompletů 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 24/2019 – schváleno 

Úkol pro účetní – zapracovat změnu rozpočtu – povýšení nákladů o 43 tis.Kč na 

hasičský sport a o 10 tis.Kč na nákup košů. 

 

D, Hřiště deratizace, zastupitelka poukázala na nutnost řešit deratizaci hlodavců 

na hřišti.  

Návrh usnesení: Pověřit starostu řešením. 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 25/2019 – schváleno 

 

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 18:30 hodin. Termín příštího zasedání ZO bude dne 

13. května 2019 v 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

       

Za správnost: 

 

Mgr. Navrátilová              Ing. Červinka                   Ing. Jiří Šulák 

 

 

 

 

 

. 


