
                                                     Obec Dobšín                                 

 

                                        Z Á P I S č. 3 

              ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín 

   konaného dne 23. ledna v 18:00hod. v budově OÚ 

 

 

 
Přítomni: Jaroslav Černý, Lenka Bočková, Jiří Čech, Filip Hájek, Jaroslav Keller, Jiří 

Matějka 

 

 

Omluveni:  Václav Červinka                            Neomluveni: 

 

 

 

Zapisovatel:    Lenka Bočková                         Ověřovatelé zápisu:Jiří Čech 

 

                                                                                                             Jaroslav Keller  

 

 

Program jednání:   
 

 

 

 

 

1. Zahájení 

2. Rozpočet 2015 

3. Odpady 2015 – konečné znění 

4. Obecní knihovna - provoz 

5. Kronikář obce 

6. Obecní hospoda – pronájem 

7. Různé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K jednotlivým bodům programu: 

 

k bodu 1: 

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

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

Konstatoval přítomnost 6 členů zastupitelstva obce – prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení 

schopné. 

 

Zapisovatelka jednání pí. Lenka Bočková. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

Ověřovateli zápisu byli navrženi:                             Jiří Čech 

                                                                                  Jaroslav Keller 

Hlasování: pro návrh 6 členů 

  zdrželo se 0 členů 

  proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení ověřovatelů zápisu byl schválen. 

 

k bodu 2:   
Rozpočet 2015 : rozpočet na rok 2015 nebyl z řad obyvatel připomínkován a nabyl  

                           platnost 

 

OZ bere na vědomí. 

 

k bodu 3: 

Vyhláška odpady 2015 bude doplněna o zajištění svozu odpadu na kov.  

Na jaro 2015 bude objednán kontejner na velký směsný odpad. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

k bodu 4 
Obecní knihovna – paní Irena Bártová požádala o ukončení činnost knihovnice. 

Od února bude provoz knihovny zajišťovat Jana Černá. 

Provozní doba bude upřesněna. 

 

OZ bere na vědomí.           

 

k bodu 5 
Kronikář obce – dle zákona č. 132 je obec povinna vést kroniku obce. 

Budou osloveni paní Mulačová a pan Havlík. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

k bodu 6 

Obecní hospoda - pronájem: 

Nové výběrové řízení na pronájem nebude vypsáno. 

 

OZ bere na vědomí. 



k bodu 7 

Vyhláška na rekreační poplatky – návrh výše poplatku 5 Kč/osoba/den 

 

Návrh usnesení na výši rekreačního poplatku 5 Kč/osoba/den. 

 

Hlasování:      pro návrh 6 členů 

                       zdrželo se 0 členů 

                       proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na výši rekreačního poplatku byl schválen. 

 

Příspěvek na Štěpánskou zábavu – hudba 3000 Kč. 

 

Návrh usnesení na příspěvek Štěpánské zábavy 3000 Kč. 

 

Hlasování:      pro návrh 6 členů 

                       zdrželo se 0 členů 

                       proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na příspěvek Štěpánské zábavy 3000 Kč byl schválen. 

 

Příspěvek na dětský maškarní bál 1500 Kč 

 

Návrh usnesení na příspěvek dětského maškarního bálu 1500 Kč 

 

Hlasování:      pro návrh 6 členů 

                       zdrželo se 0 členů 

                       proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení příspěvku na dětský maškarní bál 1500 Kč byl schválen. 

 

Žádost povolení el. přípojky p. Ťukal č.poz. 690/36 – připojení povede pod veřejnou 

komunikací. Napojení bude muset být provedeno protlakem. 

 

Návrh usnesení povolení el. přípojky k poz. č. 690/36 protlakem 

 

Hlasování:      pro návrh 6 členů 

                       zdrželo se 0 členů 

                       proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení povolení el. přípojky protlakem byl schválen. 

 

Návrh na uzavření smlouvy s KVB advokátní kancelář s.r.o., Teplého 2786, Pardubice 

na právnické služby. 

 

Návrh usnesení na uzavření smlouvy. 

Hlasování:      pro návrh 6 členů 

                       zdrželo se 0 členů 

                       proti návrhu 0 členů 

Návrh usnesení uzavření smlouvy s KVB advokátní kancelář s.r.o. byl schválen. 



 

Nákup plotových nůžek – bude využita slevová nabídka společnosti Mountfield. 

 

Návrh usnesení na nákup plotových nůžek. 

 

Hlasování:      pro návrh 6 členů 

                       zdrželo se 0 členů 

                       proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na nákup plotových nůžek byl schválen. 

 

Pí. Čerešnová žádost o opravu veřejného osvětlení. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

P. Horák žádost o prodloužení nájemného obecní hospody – bude podáno písemnou 

žádostí. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

P. Hosa informace k zaměření cesty k chatám v Kamenici – cesta vede přes značnou   

část pozemku pana Hosi. Pokusí se odkoupit pozemky na protější straně, aby mohla být  

cesta posunuta. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

 

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva bude v pátek 6. 3. 2015 od 18.00 hod. na Obecním 

úřadě. 

 

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 25.1.2015 

 

Zapisovatel:  Lenka Bočková                         Ověřovatelé zápisu: Jiří Čech 

                                                                                                           

 

Jaroslav Keller 

 

 

 

 

 

Starosta obce:  

                              



       Obec Dobšín 

 

 

                                      U S N E S E N Í 

             ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín 

                            konaného dne 23.1.2015 

 

                                        č.  3 

 

 
1. Zastupitelstvo obce Dobšín volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání 

zastupitelstva obce p. Jiřího Čecha a p. Jaroslava Kellera. 

2. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání 

zastupitelstva obce byla určena pí. Lenka Bočková. 

3. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí nabytí platnosti rozpočtu 2015. 

4. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí doplnění vyhlášky odpady 2015. 

5. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí změnu knihovnice. 

6. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí zajištění kronikáře. 

7. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí, že nebude vypsáno výběrové řízení 

na pronájem obecní hospody. 

8. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje výši rekreačních poplatků 5 Kč/osoba/den. 

9. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje příspěvek 3000 Kč na Štěpánskou zábavu. 

10. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje příspěvek na dětský maškarní bál 1500 Kč 

11. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje žádost provedení el.přípojky u pozemku  

 č. 690/36 s podmínkou realizace protlakem. 

12. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje uzavření smlouvy s KVB advokátní  

      kanceláří. 

      13. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje nákup plotových nůžek.              

      14. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí opravu veřejného osvětlení. 

      15. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí požadavek na prodloužení nájemného 

            obecní hospody, který bude podán písemně a bude se jím zastupitelstvo zabývat. 

      16. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí záměr pana Hosi na řešení situace 

  ohledně řešení majetkoprávních vztahů u pozemků na Kamenici. 

       

 

 

Dobšín dne 25.1.2015 

 

 

 

 

 

 

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

                                                   

starosta obce Jaroslav Černý                                     místostarostka obce Lenka Bočková 


