
 

Zasedání zastupitelstva obce Doubravy 

Obec 

Doubravy č. 23 konané dne: 26. června 2017 
 

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

Navrátilová, Mastešová.       

 

Omluven 1 

 

Hosté: M. Prokopová, M. Nemečkayová, M. Miškářík, L. Vítek 

Program jednání: 

Navrhuje se program jednání: 

1, Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

2, Žádosti občanů  

3, Vybavení SDH 

4, Obecní pozemky - předzahrádky 

5, Diskuze  

 

Kdo je pro navržený program jednání: 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 42/2017 - schváleno 

1, Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů: 

Zastupitelstvo pro toto zasedání navrhlo do funkcí: 

Zapisovatel: místostarostka Gajdůšková, 

Ověřovatelé: zastupitelé Ing. Šulák a Mrázek 

Kdo je pro schválení těchto funkcí: 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 43/2017 - schváleno 

 

2, Žádosti: 

Soukromá osoba žádá o pronájem sportovního areálu dlouhodobě 

k provozování. 

Kdo je pro pronájem: 

hlasovalo: 6, pro: 0, proti: 6, zdržel se: 0, Usnesení č. 44/2017 - neschváleno 

Úkol pro starostu – informovat žadatele 

 

 

3, Vybavení SDH: 

A, Zástupci hasičů požadují repasi sportovní hasičské stříkačky, předpokládaná 

cena asi 80 tis. Kč. Z důvodu zdokonalení technických parametrů sportovní 

stříkačky a tím lepší umístění v soutěžích. Předpokládaná životnost 7-10 let. 



Nová by stála 200 tis. Kč. Navrhuje se poptat dodavatele z Holešova a z Hranic. 

U výhodnějšího dodavatele pak zadat.   

Kdo je pro repasi hasičské stříkačky za tuto cenu:  

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 45/2017 - schváleno 

Úkol pro starostu – zadat repasi nejvýhodnějšímu dodavateli.  

Úkol pro účetní zařadit do rozpočtu obce 80 tis. na repasi techniky.  

 

B, Požadavek na pořízení nových pneumatik na hasičský automobil. 

Předpokládaná cena je 8 tis. Kč. Navrhuje se pořídit. 

Kdo je pro nákup:  

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 46/2017 - schváleno 

Úkol pro starostu – zajistit nákup pneu a přezutí.  

 

 

4, Odkoupení obecních pozemků občany 

Starosta obce navrhuje řešit zabrané obecní pozemky občany – jedná se většinou 

o přihrazené předzahrádky k rodinným domům na návsi. V některých případech 

jsou v těchto pozemcích uloženy inženýrské sítě obce. Navrhuje poslat všem 

výzvu k vyjádření stanoviska, jaký záměr mají do budoucna s užívanými 

pozemky, zda odkup, pronájem, nebo jinak řešit právní vztah. Dále navrhuje pro 

tento případ snížení obvyklé ceny pro prodej o 30,- Kč/m
2
, tj. prodávat 

předzahrádky za 60,- Kč/m
2
 ve lhůtě do 25. června 2018.  

Kdo je pro tento postup: 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 47/2017 - schváleno 

Úkol pro starostu – poslat majitelům přilehlých nemovitostí výzvu k vyjádření 

se k obecním pozemkům před jejich domy 

 

5, Diskuze 

A, Informace starosty o probíhajících pozemkových úpravách v obci. 

 

B, Informace  starosty a místostarostky o dřevořezbě sv. Vojtěcha do kaple. 

Dřevořezba byla zaslána arch. J. Meluzínovi k posouzení a ten s návrhem 

souhlasí.  

 

C, Dotace na opravu pódia pro hudebníky obci nebyla přiznána. 

Navrhuje se zadat projektantovi šaten novou studii pódia. Po jejím odsouhlasení  

pak oslovit místní řemeslníky.  

Kdo je pro tento postup: 

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 48/2017 - schváleno 

Úkol pro starostu – zadat studii pódia. 

 

 



D, Hřiště – starosta a Mrázek obeznámili přítomné o stavu a postupu revitalizace 

hřiště.  

 

E, Starosta veřejně poděkoval účastníkům brigády za pomoc při úklidu svahu 

pod silnicí u hřiště. 

 

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 19:00 hodin. Termín příštího zasedání ZO bude dne 

4. září 2017 v 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

       

Za správnost: 

 

 

Jarmila Gajdůšková              Jaroslav Mrázek                    Ing. Jiří Šulák 


