
                                                      Obec Dobšín                                 

 

                                            Z Á P I S 

                   ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín 

   konaného dne 13. listopadu 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:  Jaroslav Keller 

   Filip Hájek 

 

 

 

Program jednání:   
 

 

1. Zahájení 

2. Informace o rekonstrukci a prodloužení vodovodu  

3. Informace o vypsaných dotacích 

4. Schválení dotace Střed. kraje 

5. Rozpočet 2016 

6. 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:                             Jaroslav Keller 

                                                                        Filip Hájek 

 



Hlasování: pro návrh 7 členů 

  zdrželo se 0 členů 

  proti návrhu 0 členů 

 

Návrh na ověřovatelé zápisu byl schválen. 

 

k bodu 2:   
Rekonstrukce  + prodloužení vodovodu od zastávky u Hájku k novým parcelám p. Haňky 

bylo dokončeno. Ve středu 18.11. začne oprava komunikace. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

Druhá část projektu rekonstrukce vodovodního řadu (OU – autobusová zastávka Dobšín) bude 

realizována v roce 2016. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

 

k bodu 3: 

V roce 2016 budou vypsané dotace na místní komunikace. Návrh na začlenění projektů cesta 

v chatové osadě a cesta „od Zajíců“. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

k bodu 4 
Středočeský kraj doručil smlouvu na získání dotace pro hasičský sbor ve výši 8000,-Kč. 

 

Návrh usnesení na přijetí dotace ve výši 8000,-Kč na vybavení jednotky SDH.  

         

Hlasování:       pro návrh 7 členů 

                        zdrželo se 0 členů 

   proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na přijetí dotace ve výši 8000,-Kč na vybavení jednotky SDH byl schválen. 

 

k bodu 5 
Rozpočet 2016 –  

Návrh usnesení na schválení návrhu rozpočtu 2016. 

 

Hlasování:      pro návrh 7 členů 

                       zdrželo se 0 členů 

                       proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na návrh rozpočtu 2016 byl schválen. 

 

k bodu 6 

Návrh nové nájemní smlouvy na vysílač spol. T-mobile ve výši 36252,-Kč/rok. 

 

Návrh usnesení na novou nájemní smlouvu spol. T-mobile ve výši 36252,-Kč. 

 



Hlasování:      pro návrh 7 členů 

                       zdrželo se 0 členů 

                       proti návrhu 0 členů 

Návrh usnesení na novu nájemní smlouvu spol. T-mobile ve výši 36252,-Kč byl schválen. 

 

Žádost o pokácení stromů pí. Riedlbauchová – není potřeba povolení. 

OZ bere na vědomí. 

 

Inventarizační komise: Jiří Matějka, Jiří Čech a Lenka Bočková, provedou kontrolu obecního 

majetku. 

 

Návrh usnesení na složení inventarizační komise.  

 

Hlasování:        pro návrh 7 členů 

                         zdrželo se 0 členů 

                         proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na složení inventarizační komise byl schválen. 

 

Žádost MŠ Obruby o příspěvek na pořízení dárků na vánoční besídku. MŠ navštěvují 

dvě místní děti. 

 

Návrh usnesení na příspěvek ve výši 1000,- pro MŠ.  

 

Hlasování:        pro návrh 7 členů 

                         zdrželo se 0 členů 

                         proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na příspěvek ve výši 1000,-Kč pro MŠ byl schválen. 

 

Žádost p. Hájka na příspěvek 2000,-Kč k pořádání turnaje ve stolním tenisu konaného 

28.11. v sále obecní školy Dobšín. 

 

Návrh usnesení na příspěvek 2000,-Kč turnaj ve stolním tenisu. 

 

Hlasování:        pro návrh 7 členů 

                         zdrželo se 0 členů 

                         proti návrhu 0 členů 

Návrh usnesení na příspěvek ve výši 2000,-Kč na turnaj ve stolním tenisu byl schválen. 

 

Vyhlášení „Záměru na prodej hasičského vozu AVIA. 

 

Návrh usnesení na vyhlášení „Záměru na prodej hasičského vozu“. 

 

Hlasování:        pro návrh 7 členů 

                         zdrželo se 0 členů 

                         proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na vyhlášení „Záměru na prodej hasičského vozu“ byl schválen. 

 



Obecní hospoda – rekonstrukce kouřového tělesa – frézování a vložkování komínu. 

 

Návrh usnesení na realizaci rekonstrukce kouřového tělesa – frézování a vložkování komínu. 

 

Hlasování:        pro návrh 7 členů 

                         zdrželo se 0 členů 

                         proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na realizaci realizaci rekonstrukce kouřového tělesa – frézování a vložkování 

komínu byl schválen. 

 

Obecní traktor – pro další užívání je potřeba zajistit oprava. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

Žádost p. Horčičky o pokácení stromu – hrozí pád na sousední nemovitost. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

Veřejné osvětlení – dojde k realizaci lampy veř. osvětlení u nové nemovitosti Křivských. 

 

Návrh usnesení na realizaci lampy veřejného osvětlení u Křivských. 

 

Hlasování:        pro návrh 7 členů 

                         zdrželo se 0 členů 

                         proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na realizaci lampy veřejného osvětlení u Křivských byl schválen. 

 

Vánoční strom – zajistí Filip Hájek. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

Mikulášská nadílka 5.12. – žádost o příspěvek ve výši 4000,- na balíčky a 1000,- na 

materiál k tvorbě vánočních výrobků. 

 

Návrh usnesení na příspěvek v celkové výši 5000,- na mikulášskou nadílku. 

 

Hlasování:        pro návrh 7 členů 

                         zdrželo se 0 členů 

                         proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na příspěvek v celkové výši 5000,- na mikulášskou nadílku byl schválen. 

 

Odměny 2015 – pro členy zásahové jednotky SDH 

                           kronikářku 

                           knihovnici 

                           jubilea 

 

 



Souhlas s úpravami rozpočtu 2015, provedených do konce rozpočtového roku 

 

Hlasování:        pro návrh 7 členů 

                         zdrželo se 0 členů 

                         proti návrhu 0 členů 

Návrh usnesení – zastupitelstvo souhlasí s úpravami rozpočtu 2015, provedenými do konce 

rozpočtového roku 

 

Návrh usnesení na odměny ve výši 1500,- pro členy jednotky SDH, kronikářku, 

knihovnici, jubilea. 

 

Hlasování:        pro návrh 7 členů 

                         zdrželo se 0 členů 

                         proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na odměny ve výši 1500,- pro členy jednotky SDH, kronikářku, knihovnici, 

jubilea byl schválen. 

 

Odpady 2016 – zůstávají ve stejné výši 500,-/os. trvale hlášená/rok, a 450,-Kč/rekreační 

objekt/rok/6 pytlů, cena každého dalšího pytle na TDO činí 45,-Kč 

 

Hlasování:        pro návrh 7 členů 

                         zdrželo se 0 členů 

                         proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na poplatek za svoz TDO ve výši 500,-/os. trvale hlášená/rok, a 450,-

Kč/rekreační objekt/rok/6 pytlů, cena každého dalšího pytle na TDO činí 45,-Kč 

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 15.11.2015 

 

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 13.11.2015 

 

                                        č.  8 

 

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

pí. Lenka Bočková. 

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

zastupitelstva obce p. Jaroslava Kellera a Filipa Hájka. 

3. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí dokončení rekonstrukce vodovodu a 

následnou opravu komunikace. 

4. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí dokončení projektu zbývajících částí 

rekonstruování vodovodu – žádost o povolení realizace.  

5. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí vypsání dotací pro rok 2016 na 

opravu místních komunikací. 

6. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje přijetí dotace ve výši 8000,-Kč na vybavení 

jednotky SDH. 

7. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje návrh rozpočtu na rok 2016. 

8. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje novou nájemní smlouvu spol. T-Mobile ve 

výši 36252,-Kč. 

9. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí žádost pí. Riedlbauchové na vykácení 

stromů. 

10. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje složení inventarizační komise, která 

provede kontrolu obecního majetku. 

11. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje příspěvek ve výši 1000,-Kč pro MŠ. 

12. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje příspěvek ve výši 2000,-Kč na turnaj ve 

stolním tenise. 

13. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje „Záměr na prodej hasičského vozu“  

14. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje rekonstrukci komínu v obecní hospodě.  

15. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí opravu obecního traktoru 

16. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí žádost pí. Horčičky na pokácení stromu. 

      17. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje realizaci lampy veř. osvětlení 



            u Křivských. 

      18. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí zajištění vánočního stromu – 

            Filip Hájek. 

      19. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje příspěvek v celkové výši 5000,-Kč 

            na mikulášskou nadílku.  

      20. Zastupitelstvo schvaluje úpravy rozpočtu 2015 provedené do konce rozpočtového 

            roku.  

      21. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje odměny ve výši 1500,-Kč/os. pro členy  

            jednotky SDH, kronikářku, knihovnice a jubilea. 

      22. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje výši poplatku na TDO pro rok 2016 

            ve výši 500,-/os. trvale hlášená/rok, a 450,-Kč/rekreační objekt/rok/6 pytlů, cena 

každého dalšího pytle na TDO činí 45,-Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobšín dne 15.11.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                   

starosta obce Jaroslav Černý                                     místostarostka obce Lenka Bočková 


