
                                                      Obec Dobšín                                 

 

                                        Z Á P I S č. 21 

                   ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín 

             konaného dne 22. prosince 2017 v 18:00hod.  

 
Přítomni: Jaroslav Černý, Lenka Bočková, Jiří Čech, Václav Červinka, Jaroslav Keller, Jiří 

Matějka, Filip Hájek 

 

Omluveni:           Neomluveni: 

 

 

Zapisovatel:    Lenka Bočková                                  Ověřovatelé zápisu:   Filip Hájek 

   Jaroslav Keller 

 

 

 

Program jednání:   

 

 

1. Zpráva Mikroregionu Český ráj 

2. Rozpočtové opatření č. 5 

3. Dotace na výměnu tepelného zdroje OU 

4. Různé  

 
 

 

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Jaroslav Černý, který přivítal přítomné. 

 

Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. 

Konstatoval přítomnost 5 členů zastupitelstva obce – prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení 

schopné. 

 

 

Zapisovatelka jednání pí. Lenka Bočková. 

OZ bere na vědomí. 

 

Ověřovateli zápisu byli navrženi   Filip Hájek 

                                                                        Jaroslav Keller 

 

Hlasování: pro návrh 7 členů 

  zdrželo se 0 členů 

  proti návrhu 0 členů 

 

Návrh na ověřovatele zápisu byl schválen. 

 

 



K jednotlivým bodům programu: 

 

k bodu 1:   

Zpráva Mikroregionu Český ráj 

Protokol o výsledku kontroly 

Kontrolní zpráva o finanční činnosti 

 

Starosta seznámil ZO s výše uvedenými dokumenty. 

 

ZO bere na vědomí. 

 

 

k bodu 2: 

Rozpočtové opatření č. 5 

 

Starosta seznámil ZO s obsahem rozpočtového opatření č. 5/2017 

 

Návrh usnesení na schválení rozpočtového opatření č. 5/2017. 

 

Hlasování: pro návrh 7 členů 

  zdrželo se 0 členů 

  proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení rozpočtového opatření č. 5/2017 byl schválen. 

 

 

k bodu 3: 

Dotace na výměnu tepelného zdroje OU 

 

Smlouva na odběr elektřiny od společnosti ČEZ. 

 

Návrh usnesení na schválení uzavření smluv se společností ČEZ na odběr elektřiny. 

.           

Hlasování:       pro návrh 7 členů 

                        zdrželo se 0 členů 

   proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na uzavření smluv se společností ČEZ na odběr elektřiny byl schválen. 

 

K bodu 4: 

Různé 

 

Úprava finančního odměňování členů zastupitelstva dle zákona č. 99/2017, kterým se 

mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích účinného od 1. 1. 2018. 

 

Odměny členům zastupitelstva se upravují následovně: 

 

Lenka Bočková – místostarostka   7.000Kč/měsíc 

Jaroslav Keller – zastupitel, předseda výboru 2.190Kč/měsíc 

Filip Hájek – zastupitel bez funkce   1.095Kč/měsíc 



Václav Červinka – zastupitel bez funkce  1.095Kč/měsíc 

Jiří Matějka – zastupitel, předseda výboru     800Kč/měsíc 

Jiří Čech – zastupitel bez funkce      800Kč/měsíc 

 

Zastupitelstvo stanovuje paušální náhradu mzdy ve výši 200Kč/hod. (OSVČ,….) v maximální 

měsíční výši 2000Kč. 

 

Návrh usnesení na schválení odměňování členů zastupitelstva s účinností od 1.1.2018. 

 

Hlasování:      pro návrh 7 členů 

                       zdrželo se 0 členů 

                       proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na schválení odměňování členů zastupitelstva s účinností od 1.1.2018 byl 

schválen. 

 

Inventura obecního majetku k 31.12.2017 

Návrh inventarizační komise: předseda Jiří Matějka, členové Lenka Bočková, Jiří Čech 

 

Návrh usnesení členů inventarizační komise.  

 

Hlasování:         pro návrh 7 členů 

                          zdrželo se 0 členů    

                          proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na provedení inventury obecního majetku a členy inventarizační komise byl 

schválen. 

 

 

Dohoda o vytvoření společného školského obvodu základní školy 

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2017, kterou se stanoví společný školský obvod 

základní školy  

 

 

Návrh usnesení na uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu základní školy 

a  obecně závazné vyhlášky obce 1/2017 na stanovení společného školského obvodu základní 

školy. 

 

Hlasování:         pro návrh 7 členů 

                          zdrželo se 0 členů    

                          proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení byl schválen. 

 

 

 

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.30 hod.                

 

 



 

 

Součástí tohoto zápisu jsou přílohy: 

1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce 

2. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce  

 

  

Dobšín dne 22.12.2017 

 

Zapisovatel:  Lenka Bočková                         Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Keller 

                                                                                                           

 

 

Filip Hájek 

 

 

 

 

 

Starosta obce:  

  



   Obec Dobšín 

 

                                     U S N E S E N Í 

             ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín 

                               konaného dne 22.12.2017 

 

                                        č.  21 

 
Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu byla určena pí. 

Lenka Bočková. 

Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání 

zastupitelstva obce p. Jaroslava Kellera a Filipa Hájka. 

1. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí Protokol o výsledku kontroly a Kontrolní 

zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj. 

2. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje rozpočtové opatření č.5/2017. 

3. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření odběratelských smluv se společností ČEZ pro 

Obec Dobšín. 

4. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje úpravu finančního odměňování členů 

zastupitelstva dle Zák. č. 99/2017. 

5. Zastupitelstvo obce schvaluje provedení inventury obecního majetku a složení 

inventarizační komise k 31.12.2017.  

6. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu 

základní školy a  obecně závaznou vyhlášku obce 1/2017 na stanovení společného 

školského obvodu základní školy. 

 

 

Dobšín dne 22.12.2017 

 

 

 

 

…………………………………                                  ………………………………………..                                             

                                                   

starosta obce Jaroslav Černý                                     místostarostka obce Lenka Bočková 


