
 

Zasedání zastupitelstva obce Doubravy 

Obec 

Doubravy č. 6 konané dne: 13. května 2019 
 

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

                                      Mgr. Navrátilová, Divoký, Ing. Červinka  

Omluven 0 

Hosté: 8 

Program jednání: 

Navrhuje se program jednání: 

1, Ustanovení zapisovatele a dvou ověřovatelů 

2, Žádosti 

3, Schválení účetní uzávěrky za rok 2018 

4, Plnění úkolů 

5, Diskuze, ostatní 

Kdo je pro navržený program jednání: 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 26/2019 - schváleno 

1, Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů: 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Doubravy určuje ověřovatele zápisu Mgr. 

Navrátilovou a Ing. Šuláka, a zapisovatelku Gajdůškovou 

Kdo je pro schválení: 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 27/2019 – schváleno 

 

2, Žádosti 
A, Žádost o umístění dvou měřičů rychlosti - občan žádá o umístění dvou 

měřičů rychlosti na  začátku a konci obce ve směru Zlín – Luhačovice.  

Návrh usnesení – Pověřit starostu, aby vstoupil do jednání s dotčenými orgány, 

ve věci možnosti umístění měřičů. O výsledku jednání informovat zastupitele.  

Kdo je pro schválení usnesení: 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 28/2019 – schváleno 

Úkol pro starostu – oslovit dotčené orgány k řešení situace regulace rychlosti 

v obci. 

 

B, Žádost Asociace rodičů „Klubu RADOST“  o finanční dar na činnost 

organizace.  

Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru ve výši 1000,-

Kč.  

Kdo je pro schválení usnesení: 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 29/2019 – schváleno 



 

C, Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s., formou příspěvku ve výši 

5.000,-Kč.   

Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek v žádané výši. 

Kdo je pro schválení usnesení: 

hlasovalo: 7, pro:0, proti: 7, zdržel se: 0, Usnesení č. 30/2019 – neschváleno 

 

D, Žádost Sdružení hasičů Čech a Moravy – 10. Okrsek Doubravy o schválení 

jejich sídla na území obce bez nároku na prostory.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje umístění sídla SH ČMS 10. 

okrsek Doubravy bez nároku na prostory na území obce, za účelem jeho zapsání 

do Registru ekonomických subjektů. 

Kdo je pro schválení usnesení: 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 31/2019 – schváleno 

Úkol pro starostu – vydat Souhlas vlastníka nemovité věci o umístění sídla. 

 

E, Žádost Azylové farmy Jarikhanda o příspěvek na činnost.  

Návrh usnesení – zaslat příspěvek ve výši 1000,-Kč. 

Kdo je pro schválení usnesení: 

hlasovalo: 7, pro:3, proti: 2, zdržel se: 2, Usnesení č. 32/2019 – neschváleno 

Úkol pro starostu – vyrozumět žadatele. 

 

F, Žádost KSČM o výlep volebních materiálů na výlepové plochy v obci.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje výlep volebních plakátů v ceně 

100,-Kč za výlep.  

Kdo je pro schválení usnesení: 

hlasovalo: 7, pro:6, proti: 0, zdržel se: 1, Usnesení č. 33/2019 – schváleno 

Úkol pro starostu – vyrozumět žadatele. 

 

G, Žádost spolku modelářů o rekonstrukci webových stránek obce.  

 Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce pověřuje pana Ing. Červinku, aby se tímto 

návrhem zabýval.  

Kdo je pro schválení usnesení: 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 34/2019 – schváleno 

Úkol pro Ing. Červinku: posoudit žádost a navrhnout případnou možnost 

zapracování do obecních stránek.  

 

3, Schválení návrhu smlouvy o krátkodobém pronájmu sálu, kuchyňky,  

baru a bufetu včetně ceníku. 

Starosta předložil návrh smlouvy o krátkodobém pronájmu sálu, kuchyňky a 

bufetu včetně ceníku k odsouhlasení.  

 



Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Smlouvy o krátkodobém 

pronájmu sálu, kuchyňky a baru, podle které se budou pronajímat nové prostory 

na hřišti, a schvaluje ceník za tyto pronájmy. 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 35/2019 – schváleno 

 

4, Schválení účetní uzávěrky obce za rok 2018 

Starosta předložil ke schválení účetní uzávěrku, závěrečný účet a výsledek 

hospodaření obce za rok 2018 a jeho převod na účet 432. Zastupitelstvo obce si 

vyžádalo delší dobu k prostudování s tím, že o tomto bodu budou znovu 

hlasovat na příštím zastupitelstvu. 

Návrh usnesení: Navrhuje se o tomto bodu hlasovat na příštím zasedání 

zastupitelstva. 

Hlasovalo: 7, pro: 7, proti:0, zdržel se:0, Usnesení č. 36/2019 - schváleno 

 

5, Rozpočet roku 2019 

Starosta předkládá 3. změnu rozpočtu hospodaření obce v roce 2019. Příjmy ve 

výši 7,5413 mil. Kč, změna je především v navýšení příjmů z daně  za obec 56 

tis. Kč, daně z hazardních her 15 tis. Kč a přijetí dotace na volby 29 tis.Kč. 

Výdajovou stranu povýšit především o výdaje na úklid obce 34 tis.Kč, výdaj 

fin.prostředků na volby 29 tis. Kč a výdaj na daň za obec za 2018 56 tis.Kč. 

Výdaje nově budou 10,823 mil. Kč. U financování ponížit o 55 tis. Kč pro 

použití v následném období na 3,2817 mil.Kč. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje změnu č. 3 rozpočtu 2019. 

Kdo je pro schválení návrhu: 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 37/2019 – schváleno 

Úkol pro účetní– zapracovat do účetnictví obce 2019 

 

6, Benefity obce Doubravy 

Starosta předkládá ke schválení benefit ve formě příspěvku na stravné pro 

zaměstnance a dlouhodobě uvolněné členy ZO formou stravenek v hodnotě 90,-

Kč za stravenku s tím, že 45% hodnoty stravenky si hradí zaměstnanec a 55% 

hradí zaměstnavatel. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje benefit a navýšení rozpočtu ve 

výdajové straně o 40 tis.Kč a v příjmové straně o 18 tis Kč. 

Kdo je pro schválení návrhu: 

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 38/2019 – schváleno 

Úkol pro účetní– zapracovat do rozpočtu obce změny č 3.2019 

 

7, Diskuze 

Pan Červinka vznesl dotaz na průběh akce „šatny“ – jestli je v souladu 

s plánovaným rozpočtem a host se tázal na termín kolaudace stavby.  

Starosta odpověděl, že plánovaný termín předání stavebních prací by měl 

proběhnout v souladu s uzavřenou smlouvou. Poté by měla proběhnou 



kolaudace a slavnostní otevření celého rekonstruovaného objektu. V současné 

době se vyvíjí maximální úsilí, aby plánované akce dle rozpisu byly v těchto 

prostorách realizovány.  

Starosta poděkoval za kulturní akce – Pálení čarodějnic, hasičům za stavění 

máje, za důstojný průběh pouti.  

P. Navrátilová apelovala na zastupitele, aby se zúčastnili plánované akce Beseda 

s důchodci v sobotu 18.5.2019 v 15h.  

Starosta hasičů informoval zastupitele o vynucených opravách hasičských 

stříkaček, které je neprodleně nutno odvézt na opravu. Dále pak vznesl záměr 

podat žádost do příštího zastupitelstva na dokoupení kalového čerpadla pro 

dovybavení zásahového družstva, a to v souvislosti s přívalovými dešti a 

zatopenými nemovitostmi občanů v Doubravách.  

 

Zasedání bylo ukončeno v 19.30 hodin. Termín příštího zasedání ZO bude dne 

17. června 2019 v 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

       

Za správnost: 

 

Mgr. Navrátilová              Gajdůšková                   Ing. Jiří Šulák 
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