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Zasedání zastupitelstva obce Doubravy 

Obec 

Doubravy č. 29 konané dne: 12. září 2022 
Přítomní zastupitelé:  Ing. Šulák, Gajdůšková, Divoký, Mgr. Navrátilová, 

Miškářík, Ing.Vandová 

Omluveni: 1 

Hosté: 4 

Program jednání: 

Navrhuje se program jednání: 

1, Ustanovení zapisovatele a dvou ověřovatelů 

2, Žádosti                                                                                                                

3, Rozpočtové opatření č. 5 

4, Smlouvy o poskytnutí dotace    

5, Diskuze 

  

 

Kdo je pro navržený program jednání: 

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 50/2022 - schváleno 

1, Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů: 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Doubravy určuje ověřovatele zápisu  

Ing. Miriam Vandovou a Ing.  Jiřího Šuláka, do funkce zapisovatelky navrhuje 

Gajdůškovou Jarmilu. 

Kdo je pro schválení: 

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 51 /2022 – schváleno 

2, Žádosti 

a) Předkládá se žádost občana na možnost umístění dopravního zrcadla  

v místě křižovatky nad obecním úřadem. Smyslem umístění zrcadla je 

zvýšení bezpečnosti při výjezdu z místní komunikace z části Chaloupky 

na hlavní cestu.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Doubravy souhlasí s pořízením a instalací 

dopravního zrcadla na obecním pozemku.   

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 52 /2022 – schváleno 

 

b) Předkládá se záměr č. 7 – prodej obecního pozemku p. č 469/17 o výměře 

7m2 u čp. č. 100. Záměr byl řádně zveřejněn a nikdo se proti němu 

nevyjádřil.  



Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Doubravy souhlasí se záměrem č. 7 na 

prodej obecního pozemku o p. č. 469/17 o výměře 7 m2 za cenu 60,- Kč/m2 

s tím, že žadatel uhradí veškeré výdaje související s prodejem. 

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 53 /2022 – schváleno 

 

 

c) Předkládá se žádost o odstranění vozidla z místní komunikace v části obce 

Chaloupky. Nejen, že toto vozidlo je dlouhodobě zaparkováno v rozporu 

se zákonem o provozu na komunikacích, komplikuje obyvatelům průjezd 

k nemovitostem, ale navíc se v něm usídlily vosy, které zaútočily na 

kolemjdoucí malé dítě.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Doubravy pověřuje starostu obce, aby 

písemně vyzval majitele k odstranění tohoto vozidla z místní komunikace.  

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 54 /2022 – schváleno 

 

 

d) Předkládá se Dohoda vlastníků vodovodů provozně souvisejících 

k odsouhlasení mezi subjekty Vodovody a kanalizace Zlín a. s. a Obcí 

Doubravy.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Doubravy pověřuje starostu obce k podpisu 

této Dohody vlastníků vodovodů provozně souvisejících.  

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 55 /2022 – schváleno 

 

3, Rozpočtové opatření č. 5/2022  

Předkládá se rozp. opatření č.5/2022, kdy příjmy se zvyšují o kompenzační 

bonus na pol.  4111 ÚZ 98043 o 1 tis. Kč a na stejné položce s ÚZ 98187 také o 

dotaci na volby do ZO ve výši 1 tis. Kč  (vzhledem k tomu, že již bylo 

rozpočtováno 31 tis. Kč a dotace byla přidělena ve výši 32 tis. Kč).  Výdaje se 

zvyšují  na § 3319 – reprezentace Doubravjánku na Slováckých slavnostech vína 

– o 15 tis. Kč, dle nařízení vlády č.264/2022 na § 6171 – činnost místní zprávy – 

o 28 tis. Kč, v rámci § 2223 – bezpečnost siln. provozu / přechody se přesouvá 

částka 82 tis. Kč z pol. 6121 (stavby) na pol. 6122 (přístroje – radar). 

Financování pol. 8115 se upravuje na - 1.079 tis. Kč 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Doubravy schvaluje rozpočtové opatření 

č.5/2022. 

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 56 /2022 – schváleno 

 

 

5, Diskuze 

 

a) Starosta poděkoval za vzorné námětové cvičení našim hasičům. Dále pak 

poděkoval trenérům a mladým hasičům za všechny soutěže, poháry a 

diplomy, které se jim podařily získat.  



b) Slova uznání starosty obce směřoval i vedoucím modelářského kroužku, 

kteří vedou naši doubravskou mládež k modelářské činnosti.  

c) V neposlední řadě si velké uznání starosty, za obětavou práci a udržování 

tradic,  zaslouží i paní Minaříková Danuše a paní Mgr. Barbora 

Navrátilová, které obětavě vedou náš dětský soubor Doubravjánek. 

Poděkování patří i všem dětem, jejich rodičům a příznivcům, kteří tento 

soubor podporují.  

d) Nakonec starosta poděkoval i všem zastupitelů, za obětavou práci pro 

obec, po dobu celého volebního období.  

e) Předsedkyně kult. komise p. Mgr. Navrátilová seznámila zastupitele 

s předpokládanými kulturními akcemi do konce roku.  

- Říjen  - Císařské hody 

- 5. Listopad Zimníček 

- Prosinec – Adventní koncert 

- Prosinec – Mikuláš s rozsvícením vánočního stromu 

- Prosinec – Živý Betlém 25.12. 2022 

- Prosinec – Rozloučení se se starým rokem. 2022 

f) Paní Ing. Miriam Vandová upozornila na opatrnost při používání FB 

stránek obce a doporučila opatření na zabezpečení jejího přístupu a  

obsahu.  

g) Host se dotázal na možnost zaměření obecního pozemku, sousedícího 

s jeho pozemkem. Starosta mu sdělil, že v rámci pozemkových úprav má  

možnost zaměřit si bezúplatně pozemek i host a není proto nutno, aby o 

zaměření žádala obec, která si tuto možnost bezplatného zaměření 

ponechá až na dobu, kdy zde bude realizovat nějakou investiční akci.   

Konec zasedání ve 18,10 hod. 

Příští zastupitelstvo se do konce volebního období již neuskuteční, a to z důvodu 

termínu pro konání komunálních voleb do zastupitelstva obce Doubravy.    

Za správnost: 

 

Ing. Vandová Miriam             Gajdůšková Jarmila                     Ing. Jiří Šulák 
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