
                                                       Obec Dobšín                                 

 

                                           Z Á P I S 

                  ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín 

        konaného dne 17. dubna v 18:00hod. v penzionu Slunečno 

 

 
Přítomni: Jaroslav Černý, Lenka Bočková, Jiří Čech, Václav Červinka, Filip Hájek, Jaroslav 

Keller, Jiří Matějka 

 

 

Omluveni:          Neomluveni: 

 

 

 

 

Zapisovatel:    Lenka Bočková                                  Ověřovatelé zápisu:   Jiří Čech 

   Jiří Matějka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program jednání:   
 

 

 

1. Zahájení 

2. Informace z jednání s náměstky krajského úřadu 

3. Informace o dotačních programech 

4. Valná hromada VČVAK Jičín 

5. 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 7 členů zastupitelstva obce – prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení 

schopné. 

 

Zapisovatelka jednání pí. Lenka Bočková. 

OZ bere na vědomí. 

 

Ověřovateli zápisu byli navrženi:                              Jiří Čech 

                                                                                   Jiří Matějka 

Hlasování: pro návrh 7 členů 

  zdrželo se 0 členů 

  proti návrhu 0 členů 

 

Návrh byl schválen. 

 

k bodu 2:   
Na OÚ proběhlo jednání s náměstkem p.Horčičkou. Získali jsme informace o možnostech 

získávání dotací z krajských fondů. Byla poslána žádost o dotaci na rekonstrukci vodovodu. 

Dále bude na kraj zaslána žádost o zajištění bezpečnosti na komunikacích v naší obci. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

k bodu 3: 

Dotační programy – žádost o získání dotací na vodovod, rozšíření vybavení hasičů, vybavení 

                                 (rozšíření) knihovny. 

 

OZ bere na vědomí.                

 

k bodu 4 
V červnu se uskuteční valná hromada VČVAK, naši obec zastoupí starosta Jaroslav Černý. 

 

OZ bere na vědomí. 

           

k bodu 5 

Různé: 

- na OÚ byla provedena kontrola hasičské zásahové jednotky – nutno doplnit kontrolu 

hydrantů a lékařskou zprávu jednoho člena jednotky. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

- p. Janeček prodal na Kamenici soukromý pozemek, přes který vede obecní vodovod. Při 

přepisu na nového majitele bude na katastru zapsáno věcné břemeno na vodovod. 

Dále bude sjednána schůzka s novým majitelem, kde se projedná řešení společné cesty pro 

okolní obyvatele. 

 

OZ bere na vědomí. 



-30.4.2015 bude na Dobšíně i Kamenici přerušena dodávka elektrického proudu mezi  

7,30-15,00 hodinou 

 

OZ bere na vědomí. 

 

-bude zajištěna revize rozhlasu, prosíme občany o nahlášení případných poruch 

 

OZ bere na vědomí. 

 

-žádost o vykácení 5 kusů stromů na Dobšíně před pozemkem Vávrů, stromy jsou suché a 

brání při udržování zeleně. 

 

Návrh usnesení na vykácení 5 kusů stromů na Dobšíně. 

 

Hlasování:  pro návrh 7 členů 

  zdrželo se 0 členů  

  proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na vykácení 5 kusů stromů na Dobšíně byl schválen. 

 

-sběr kovu: nádoba, která slouží na sběr kovového odpadu nevyhovuje, s firmou Compag se 

domluví jiné řešení. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

-26.4.2015 mezi 8,30-8,45 proběhne sběr nebezpečného odpadu, zajišťuje firma Compag  

 

OZ bere na vědomí. 

 

-p. Moucha: dotaz, kdy bude zahájena oprava komunikace na ppč. 822 

 

Dotace na opravu komunikací nejsou prozatím vypsané. Oprava cesty se nebude provádět 

z vlastních zdrojů. Prioritní pro obec je rekonstrukce další části vodovodu. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

-z řad občanů byla vznesena žádost o odstranění sloupů el. vedení pro pevné telefonní linky, 

které nejsou využívané. Starosta p. Černý osloví společnost Telecom a bude zjišťovat 

možnosti. 

 

OZ bere na vědomí.  

 

-2.5.2015 od 9 hodin se uskuteční brigáda na úpravu terénů v obci, sraz před OÚ. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

 

Termín příštího zasedání 26.6.2015 od 18 hodina na OÚ. 

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.00 hod. 



 

 

Součástí tohoto zápisu jsou přílohy: 

1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce 

2. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce  

 

  

 

 

Dobšín dne 20.4.2015 

 

 

 

 

 

Zapisovatel:  Lenka Bočková                         Ověřovatelé zápisu:  Jiří Čech 

                                                                                                           

 

 

Jiří Matějka 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce:  

                              

 

 

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Obec Dobšín 

 

 

                                     U S N E S E N Í 

             ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín 

                               konaného dne 17.4.2015 

 

                                        č.  5 

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

zastupitelstva obce p. Jiřího Čecha a p. Jiřího Matějku. 

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 informace z jednání s náměstky 

krajského úřadu.  

4. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí  informace o dotačních programech – 

žádost o dotace na rekonstrukci vodovodu, rozšíření vybavení hasičů, vybavení 

knihovny. 

5. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí valnou hromadu VČVAK. 

6. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí kontrolu hasičské zásahové jednotky 

– doplnit kontrolu hydrantů a dodat lékařskou zprávu jednoho člena. 

7. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí prodej soukromého pozemku pana 

Janečka, v katastru se doplní věcné břemeno na vodovod. 

8. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí přerušení dodávky el. energie 

30.4.2015 7,30-15,00 hodin. 

9. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí revizi rozhlasu. 

10. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje pokácení 5 stromů na Dobšíně. 

11. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí, že nádoba na sběr kovu nevyhovuje. 

12. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí svoz nebezpečného odpadu 26.4.2015 

8,30-8,45 hodin. 

13. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí, že oprava komunikace na ppč. 822 

nebude realizována z vlastních zdrojů. 

14. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí, že bude zahájeno jednání se spol. 

Telecom o odstranění el. vedení pro pevné telefonní linky. 

15. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí brigádu 2.5.2015 od 9 hodin. 

       

 

Dobšín dne 20.4.2015 

 

 

 

 

 

 

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

                                                   

starosta obce Jaroslav Černý                                     místostarostka obce Lenka Bočková 


