
                                                           Obec Dobšín                                 

 

                                               Z Á P I S 

                       ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín 

        konaného dne 26. června 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:  Václav Červinka 

   Jiří Matějka 

 

 

 

Program jednání:   
 

 

 

1. Zahájení 

2. Rekonstrukce vodovodního řadu – aktuální stav 

3. Informace ze schůzky s projektantem na téma „cesta k chatám 

4. Nabídka pí. Nováčkové na odprodej pozemku 

5. Žádost o vodovodní přípojku p. Pilaře a p. Ťukala 

6. Věcné břemeno - trafostanice 

7. Směna pozemku (p. Hosa) 

8. Situace ohledně třídění a sběru odpadu, úprava sběrných 

stanovišť 

9. Informace ze zasedání Mikroregionu 

10. Změna jízdního řádu školního autobusu - Transcentrum 

11. 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:                             Václav Červinka 

                                                                                   Jiří Matějka 

Hlasování: pro návrh 7 členů 

  zdrželo se 0 členů 

  proti návrhu 0 členů 

 

Návrh byl schválen. 

 

 

k bodu 4:   
Nabídka pí. Nováčkové na odprodej pozemku obci – nabídka 600,-/m2. 

 

Hlasování: pro návrh  0 členů 

  zdrželo se 0 členů 

  proti návrhu 7 členů 

 

Návrh usnesení – nabídka odprodeje pozemku nebyla schválena. 

 

Bude domluveno nové jednání s pí. Nováčkovou. 

 

k bodu 7: 

Směna pozemku p. Hosa – byla vypracována smlouva o směně pozemků, pozemková parcela 

č. 822/3 a 822/5. 

Návrh usnesení o směně pozemků. 

 

Hlasování: pro návrh 7 členů 

                        zdrželo se 0 členů 

  proti návrhu 0 členů 



 

Návrh usnesení – o směně pozemků byl schválen. 

 

Veškeré finanční náklady s převodem pozemku uhradí žadatel o směnu (p. Hosa). 

 

k bodu 2 
Rekonstrukce vodovodního řadu – aktuální stav. 

 

Bude zahájena rekonstrukce od zastávky u Hájku k novým stavebním pozemkům p. Haňky. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

k bodu 3 
Informace ze schůzky s projektantem na téma „cesta k chatám“ – projekt cesta k chatám bude 

rozšířen o návrh výstavby obrubníků. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

k bodu 5 

Žádost o vodovodní přípojku p. Pilaře a p. Ťukala. 

 

P. Pilař – vodovodní přípojka na již zrekonstruovanou část vodovodního řadu. 

 

Hlasování:       pro návrh 7 členů 

                        zdrželo se 0 členů 

                        proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na vodovodní přípojku p. Pilaře byl schválen. 

 

p. Ťukal – vodovodní přípojka na nerekonstruovanou část vodovodního řadu. 

 

Hlasování:      pro návrh 0 členů 

                       zdrželo se 0 členů 

                       proti návrhu 7 členů 

 

Návrh usnesení na vodovodní přípojku p. Ťukala nebyl schválen. 

 

Žádost p. Ťukala na realizaci soukromé studny. 

 

Hlasování:      pro návrh 7 členů 

                       zdrželo se 0 členů 

                       proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na realizaci soukromé studny byl schválen. 

 

 

k bodu 6 

Věcné břemeno – trafostanice před p. Kropáčkem 

 

 



 

Návrh usnesení na věcné břemeno na trafostanici. 

 

Hlasování:        pro návrh 7 členů 

                         zdrželo se 0 členů 

                         proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na věcné břemeno trafostanice byl schválen. 

 

k bodu 8 

Situace ohledně třídění a sběru odpadu, upravení sběrných stanovišť – byly přistaveny další 

dva kontejnery na plast. Zjistí se četnost vyvážení kontejneru s papírem, případně se zajistí 

další kontejner. 

Realizace sběrných stanovišť – Dobšín vedle školy, Kamenice vedle autobusové zastávky  

u Červinku. 

 

Návrh usnesení na nákup materiálu. 

 

Hlasování:       pro návrh 7 členů 

                        zdrželo se 0 členů 

                        proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na nákup materiálu byl schválen. 

 

k bodu 9 

Informace ze zasedání Mikroregionu – byla vznesena nabídka na hromadný svoz odpadu pro 

všechny zúčastněné obce – neprošlo hlasováním. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

k bodu 10 

Změna jízdního řádu školního autobusu Transcentrum – po dlouhých jednáních se společností 

Transcentrum (Arriva) se od září odjezd školního autobusu posune na 7,03 hod., pojede 

standardní trasu přes Dobšín, Přepeře a Horní Bousov do Dolního Bousova.  

 

OZ bere na vědomí. 

 

k bodu 11 

Různé:  

 

Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobšín za 

rok 2014. Předmětem přezkoumání byly údaje o ročním hospodaření obce. Dále zastupitelstvo 

projednalo a schválilo Účetní závěrku obce za rok 2014, Závěrečný účet obce za rok 2014, 

který byl sestaven ke dni 31.12.2014 byl vyvěšen dne 2.6.2015, sejmut dne 23.6.2015 a 

Opatření k nápravě chyb zjištěných při přezkoumání hospodaření obce za rok 2014. 

 

Návrh usnesení na Účetní závěrku za rok 2014, Závěrečný účet za rok 2014, Opatření 

k nápravě chyb a souhlas s celoročním hospodařením obce. 

 

 



Hlasování:      pro návrh 7 členů 

                       zdrželo se 0 členů 

                       proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na Účetní závěrku za rok 2014, Závěrečný účet za rok 2014, Opatření 

k nápravě chyb a souhlas s celoročním hospodařením obce byl schválen. 

 

Rozpočtové opatření č. 2 k 30.6.2015. 

 

Návrh usnesení na rozpočtové opatření č. 2 k 30.6.2015. 

 

Hlasování:      pro návrh 7 členů 

                       zdrželo se 0 členů 

                       proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na rozpočtové opatření č. 2 k 30.6.2015 byl schválen. 

 

 

Firma Compag předložila možnost čerpání dotací od roku 2016. Budeme využívat možnost 

čerpat dotaci na rekonstrukci vodovodního řadu a opravu místních komunikací. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

P. Haňka – žádost o souhlas s geometrickým plánem o rozdělení pozemku na dvě části. 

 

Návrh usnesení na geometrický plán rozdělení pozemku. 

 

Hlasování:           pro návrh 7 členů 

                            zdrželo se 0 členů 

                            proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na geometrický plán rozdělení pozemku byl schválen. 

 

 

Plot u obecní školy – uhnilý sloupek bude opraven brigádně. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

Poražení stromu v obecním lese – ohrožení pádu na nemovitost. Odstraněno odbornou firmou. 

Materiál bude použit na výstavbu zábradlí u obecní školy. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

Pojistka obecního úřadu – uzavřena se společností ALLIANZ. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

Knihovna – od 1. července přebírá pí. Jana Černá, půjčovní doba 1x za 14 dní v pátek. 

Podrobnosti budou zveřejněny na webu obce. 

OZ bere na vědomí. 



Kronika -  od 1. července bude kronikářkou obce ing. Lenka Mulačová. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

Likvidace vleku za obecní školou. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

Dětské hřiště – revize byla provedena firmou Compag. Bude vyvěšen provozní řád. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

Právní potřeby pro potřeby obce – v případě potřeby zajištěny. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

Obecní hospoda – prodloužení smlouvy za stejných podmínek na 1 rok. 

 

Návrh usnesení na prodloužení pronájmu obecní hospody za stejných podmínek na 1 rok. 

 

Hlasovnání:     pro návrh 7 členů 

                        zdrželo se 0 členů  

                        proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na prodloužení pronájmu obecní hospody za stejných podmínek na 1 rok byl 

schválen. 

 

Dětský den – 5.září 2015, žádost o příspěvek 3000,- 

 

Návrh usnesení na příspěvek na dětský den. 

 

Hlasování:     pro návrh 7 členů 

                      zdrželo se 0 členů 

                      proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na příspěvek na dětský den byl schválen. 

                         

 

 

 

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva bude 11.9.2015 od 18 hod. na Obecním úřadě. 

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.45 hod. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Součástí tohoto zápisu jsou přílohy: 

1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce 

2. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce  

 

 Dobšín dne 29.6.2015 

 

 

 

Zapisovatel:  Lenka Bočková                         Ověřovatelé zápisu: Václav Červinka 

                                                                                                           

 

 

Jiří Matějka 

 

 

 

 

 

Starosta obce:  

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

      Obec Dobšín 

 

 

 

 

                                     U S N E S E N Í 

             ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín 

                               konaného dne 26.6.2015 

 

 

 

                                        č.  6 

 

 
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. Václava Červinku 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 neschvaluje odprodej pozemku obci od  

pí. Nováčkové. 

5. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje směnu pozemku pozemkové parcely č. 

822/3 a 822/5 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem a vkladem nese 

žadatel o směnu. 

6. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí rekonstrukci vodovodního řadu od 

Hájkových k novým st. pozemkům p. Haňky, financování nového řadu ke 

stavebním parcelám p. Haňky ponese vlastník pozemků. 

7. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí rozšíření projektu „cesta k chatám“ o 

výstavbu obrubníků.  

8. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje vodovodní přípojku pro p. Pilaře. 

9. Zastupitelstvo obce Dobšín neschvaluje vodovodní přípojku pro p. Ťukala.  

10. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje výstavbu soukromé studny p. Ťukala. 

11. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje věcné břemeno trafostanice u p. Kropáčka. 

12. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje nákup materiálu k výstavbě nových 

sběrných stanovišť tříděného odpadu. 

13. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí zamítnutí veřejné dražby na 

hromadný svoz TDO pro obce v Mikroregionu. 

14. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje Účetní závěrku za rok 2014, Závěrečný účet 

za rok 2014, Opatření k nápravě chyb a souhlas s celoročním hospodařením obce. 

      15. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje rozpočtové opatření č. 2 k 30.6.2015.  

      16. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí možnost čerpání dotací přes       



            společnost Compag.  

      17. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje geometrický plán o rozdělení dvou parcel p.        

            Haňky. 

      18. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí opravu plotu u obecní školy. 

      19. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí poražení stromu v obecním lese. 

      20. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí uzavření pojistky u Allianz. 

      21. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí novou knihovnici pí. Černou. 

      22. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí novou kronikářku ing. Mulačovou. 

      23. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí likvidaci vleku. 

      24. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí provedenou revizi dětského hřiště. 

      25. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí právní služby pro obec. 

      26. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje prodloužení nájemní smlouvy obecní 

  hospody za stávajících podmínek o jeden rok. 

      27. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje příspěvek na dětský den ve výši 3000,- Kč.  

 

 

 

 

 

Dobšín dne 29.6.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                   

starosta obce Jaroslav Černý                                     místostarostka obce Lenka Bočková 


