
Obec Dobšín  

Zastupitelstvo obce Dobšín  

Zápis  

ze zasedání Zastupitelstva obce Dobšín,  

konaného dne 8.března 2019, od 18:00 hodin.  

Zahájení zasedání zastupitelstva  

Zasedání Zastupitelstva obce Dobšín (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo 

zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jaroslavem Černým (dále jako 

„předsedající“).  

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno.  

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva 

(příloha 1) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 

všech 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 

3 zákona o obcích).  

* * *  

Určení ověřovatelů a zapisovatele  

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jiří Matějka a Jiří Čech a 

zapisovatelem Lenka Bočková. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Dobšín určuje ověřovateli zápisu Jiřího Matějku a 

Jiřího Čecha a zapisovatelem Lenku Bočkovou.  

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0.  

Usnesení č. 1 bylo schváleno.  

* * *  

 

 



Schválení programu  

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou 

předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední 

desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.  

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje následující program zasedání:  

I) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele. Schválení programu. 

II) Informace o dotačním titulu „Sběrná místa“ 

III) Svoz nebezpečného odpadu  

IV) Diskuse – zrušení trvalého bydliště Matyasová 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0.  

Usnesení č. 2 bylo schváleno.  

* * *  

Bod II – Informace o dotačním titulu „Sběrná místa“ 

Předsedající informoval o dotačním titulu „Sběrná místa“. Z dotace bude 

uskutečněno sběrné místo na Kamenici. Ostatní sběrná místa budou vybudována 

z obecního rozpočtu. 

Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí. 

* * *  

Bod III – Svoz nebezpečného odpadu 

Předsedající informoval, že se dne 23. března od 10.00 -10.15 uskuteční před 

Obecním úřadem svoz nebezpečného odpadu. Jako zástupce obce bude přítomen 

Jiří Matějka. 

Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí. 

* * *  



Bod IV – Diskuse 

Obec vyhlásí záměr odprodeje části pozemku p.č. 665/9 Richardu Sobotkovi a 

Zině Loudové.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje vyhlášení záměru. 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0.  

Usnesení č. 3 bylo schváleno.  

Žádost o příspěvek na Hasičský ples 16. března 2019. Ve výši 3.000,-Kč. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje příspěvek na Hasičský ples ve výši 

3.000,-Kč. 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0.  

Usnesení č. 4 bylo schváleno.  

Žádost o příspěvek na Pohádkový les dne 7. září. Ve výši 8.000,-Kč. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje příspěvek na Pohádkový les ve výši 

8.000,-Kč. 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0.  

Usnesení č. 5 bylo schváleno.  

Předsedající informuje o aktuálním dění a plánech v obci: 

Rozpočtové opatření č. 1 

Ve škole v garáži bylo vybudováno patro na skladové prostory. 

Uskuteční se oprava veřejného osvětlení na Kamenici. 

24.-25.5. se uskuteční volby do Evropského parlamentu. 

Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí. 



Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:00.  

Přílohy zápisu:  

1) Prezenční listina  

Zápis byl vyhotoven dne: 12.3.2019  

 

Zapisovatel:  Lenka Bočková  

 

Ověřovatelé:  Jiří Matějka, dne 12.3.2019  

Jiří Čech, dne 12.3.2019  

 

Starosta:   Jaroslav Černý, dne 12.3.2019 

 


