
                                                           Obec Dobšín                                 

 

                                               Z Á P I S 

                       ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín 

        konaného dne 11. září 2015 v 18:00hod. v budově OÚ 

 

 
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 o rekonstrukci a prodloužení vodovodu (zastávka          

Dobšín – parcely Haňka)     

3. Informace o jednání ohledně pozemku pí. Nováčkové/p. 

Janečka (věcné břemeno-vodovod) 

4. Požadavek na instalaci příčných prahů na cestě do chatové 

osady 

5. Veřejné osvětlení - rozšíření 

6. Sběr nebezpečného odpadu 12.9.2015 

7. Instalace monitorovacího zařízení u sběrného místa 

8. Rozpočtové opatření 

9. 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. 

 

Starosta obce navrhl zastupitelům ke schválení změnu pořadí projednávaných bodů 

v programu. 

 

 Hlasování: pro návrh 7 členů 

   zdrželo se 0 členů 

   proti návrhu 0 členů 

 

Změna programu zasedání zastupitelstva obce byla schválena. 

 

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 3:   
Proběhlo jednání za účasti p. Janečka, p. a pí. Nováčkovi, p. Semecký a p. Černý. Stanovisko 

obce: nabídku odprodeje pozemku od pí. Nováčkové neakceptuje a obecní pozemek prodávat 

nebude. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

 

k bodu 2: 

Vodovod – rekonstrukce a prodloužení začne během září. Rekonstrukci do zatáčky hradí 

obec. Prodloužení k novým st. pozemků hradí p. Haňka. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

k bodu 4 
Příčné prahy – stížnost p. Prskavce na rychle projíždějící vozidla do chatové osady na 

Kamenici. Žádá o zajištění příčných prahů na zpomalení průjezdu. 

 

Návrh usnesení na nákup příčných prahů. 



Hlasování:        pro návrh 7 členů 

                         zdrželo se 0 členů 

                         proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na nákup příčných prahů byl schválen. 

 

k bodu 5 
Veřejné osvětlení – žádost p. Zahradníka na prodloužení veřej. osvětlení na cestě za p. 

Zajícem. V případě vypsaného dotačního titulu bude tato žádost řešena. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

k bodu 6 

Sběr nebezpečného odpadu 12.9.2015 – dozor zajistí p. Černý 

 

OZ bere na vědomí. 

 

 

k bodu 7 

Instalace monitorovacího zařízení u sběrného místa. 

Z důvodu opakovaného nepořádku v prostorech tříděného odpadu bude prostor monitorován. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

 

k bodu 8 

Rozpočtové opatření č. 3 z 30.9.2015. 

 

Návrh usnesení na rozpočtové opatření č. 3 z 30.9.2015. 

 

Hlasování:       pro návrh 7 členů 

                        zdrželo se 0 členů 

                        proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na rozpočtové opatření č. 3 z 30.9.2015 byl schválen. 

 

k bodu 9 

Různé: 

Kaštan u penzionu Slunečno Kamenice – za pomoci hasičů budou odstraněny suché větve, 

                                                    které padají na vozovku.  

OZ bere na vědomí. 

 

Komín obecní škola – bude zajištěna oprava. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

Veřejný rozhlas – bude zajištěna revize a případná oprava nefungujících vysílačů. 

 

OZ bere na vědomí. 

 



Zimní údržba -  zajistí p. Hájek, p. Čech, p. Keller, p. Boček st. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

Dotace doplnění výzbroje výstroje JSDH – z rozpočtu Středočeského kraje byla poskytnuta 

dotace na doplnění výzbroje výstroje JSDH Dobšín Kamenice. 

 

Návrh usnesení na přijetí dotace a podpis smlouvy k získání dotace na vybavení výstroje 

JSDH Dobšín Kamenice. 

 

Hlasování:   pro návrh 7 členů 

                    zdrželo se 0 členů 

                    proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na přijetí dotace a podpis smlouvy k získání dotace byl schválen. 

 

Zápis z finanční a kontrolní komise. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

 

 

 

Pravděpodobný termín dalšího zasedání zastupitelstva bude 13.11.2015 od 18 hod. na 

Obecním úřadě (bude upřesněno). 

 

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 14.9.2015 

 

 

 

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 11.9.2015 

 

                                        č.  7 

 
1. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje změnu program dnešního jednání 

zastupitelstva obce. 

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

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

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

zastupitelstva obce byla určena pí. Lenka Bočková. 

4. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí neakceptování nabídky odprodeje 

pozemku od pí. Nováčkové. 

5. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí, že nebude pí. Nováčkové prodávat 

obecní pozemek. 

6. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí zahájení rekonstrukce a prodloužení 

vodovodu ke st. pozemkům p. Haňky. 

7. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje nákup příčných prahů na cestu k chatové 

osadě na Kamenici. 

8. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí, že rozšíření veřej.osvětlení na cestě 

za p. Zajícem bude řešeno na základě vypsaných dotačních titulů. 

9. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí zajištění dozoru p. Černého při sběru 

nebezpečného odpadu..  

10. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí instalaci monitorovacího zařízení u 

sběrného místa. 

11. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje rozpočtové opatření č.. 

12. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí odstranění suchých větví na kaštanu 

u penzionu Slunečno Kamenice. 

13. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí zajištění opravy komínu v obecní 

škole. 

14. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí revizi a opravu veř. rozhlasu. 
15. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí zajištění zimní údržby. 

16. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje přijetí dotace o rozpočtu Středočeského kraje 

a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace „Doplnění výzbroje výstroje JSDH Dobšín 

Kamenice“. 

17. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí zápis z finanční a kontrolní komise. 

Dobšín dne 14.9.2015 

 

 

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

                             

starosta obce Jaroslav Černý                                     místostarostka obce Lenka Bočková 


