
                                                           Obec Dobšín                                 

 

                                            Z Á P I S č. 10 

                      ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín 

  konaného dne 5. února 2016 v 18:00hod. hospoda na Kopečku 

 
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 hospodaření v roce 2015  

3. Plán aktivit 2016 

4. 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 na ověřovatele zápisu byl schválen. 



k bodu 2:   
Hospodaření obce v roce 2015: 

 

Příjmy: 2.734.450Kč 

Výdaje:2.297.096Kč 

Zůstatek: 2.300.000Kč 

 

OZ bere na vědomí. 

 

V roce 2015 proběhly dvě rekonstrukce vodovodního řadu. Rekonstrukce komínu ve škole a 

dětského hřiště. Úprava veřejného prostranství na návsi u Křivských. Proběhlo rozšíření 

sběrných míst na tříděný odpad.  

 

 

k bodu 3: 

  

Plán aktivit 2016: 

 

Proběhne rekonstrukce vodovodního řadu od obecní školy k Luboši Bártovi. Bude 

realizováno z finančních prostředků obce. Dotace není možné čerpat. 

Uskuteční se brigáda na úklid hřiště za OÚ. 

Bude vytvořeno další sběrné místo na tříděný odpad – autobusová zastávka u Červinku 

Kamenice. 

Oprava obecní cesty – od p. Zajíce k pí. Čermákové. 

Kulturní akce: Dětský karneval, Pohádkový les, Mikulášská nadílka, Tvořivé dílny. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

k bodu 4 

 

OZ schvaluje "Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně 

souvisejících vodovodů" s VOS Jičín 

 

Diskuze: 

 

p. Sobotka – Má již obec uzavřenou smlouvu se sběrným dvorem v Dolním Bousově? 

Odpověď pana starosty – Dolní Bousov rozšiřoval sběrný dvůr o kompostárnu, financování 

proběhlo formou dotací a není možné využívání pro ostatní obce. Bude opět zahájeno jednání 

o řešení termínu, kdy budou moci začít smlouvy uzavírat. 

 

p. Hoberland – Jaký je aktuální stav s opravou cesty na Kamenici od p. Zajíce k pí. 

Čermákové? 

Odpověď pana starosty – Projekt je vypracován, čeká se na cenovou nabídku a oprava by 

měla proběhnout v letošním roce. 

 

p. Sobotka – Uvažuje obec o kanalizaci? 

Odpověď pana starosty – Na toto téma proběhlo v loňském roce jednání. Realizace kanalizace 

je pro naši obec nemožná. Není zde vodoteč. Řešením pro místní je ČOV (čistička odpadních 

vod). 

 



p. Čech – Žádost o opravu veřejného osvětlení na Kamenici. 

Odpověď pana starosty – Je objednán p. Bláha, všechny lampy budou opraveny. 

 

 

p. Čech – Žádost o jednotnou znělku veřejného rozhlasu. 

Odpověď pana starosty – Bude vyhověno. 

 

p. L. Bárta – Žádost o doplnění značení cyklistických stezek. 

Odpověď pana starosty – Zjistíme stav na Mikroregionu Český ráj. 

 

p. Kyzivát – Zábradlí kolem rybníčku u autobusové zastávky u Červinku na Kamenici je 

v dezolátním stavu. Bude obec nějak řešit? 

Odpověď pana starosty – Tento stav je již nahlášen na Správě a údržbě silnic. 

 

Na obecní cestě od p. Kropáčka na náves dojde k dopravnímu omezení pro vozy nad 3,5 tuny. 

Vyjímka bude pro vozy Compag. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

 

 

 

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 9.2.2016 

 

 

 

 

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 5.2.2016 

 

 

 

                                        č. 10 

 

 

 

 
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. Jiřího Čecha a Jiřího Matějku. 

3. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí hospodaření obce v roce 2015.  

4. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí plán aktivit na rok 2016. 

5. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje  "Dohodu o úpravě vzájemných práv a 

povinností mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů" s VOS Jičín 

6. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí dopravní omezení pro vozy nad 3,5 

tuny s výjimkou vozů firmy Compag – obecní cesta od p. Kropáčka na náves. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Dobšín dne 9.2.2016 

 

 

 

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

                                                   

starosta obce Jaroslav Černý                                     místostarostka obce Lenka Bočková 


