
                                                            Obec Dobšín                                 

 

                                            Z Á P I S č. 11 

                      ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín 

               konaného dne 1. dubna 2016 v 18:00hod. na 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 

   Václav Červinka 

 

 

Program jednání:   
 

1. Zahájení 

2. Vyhodnocení nabídek na vypsanou výzvu „Obecní hospoda“  

3. Plán opravy hospody 

4. Požadavek ZŠ Dolní Bousov o příspěvek na žáky 

5. Informace o vodovodu 

6. Informace o údržbě obecních komunikací 

7. 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 

                                                                        Václav Červinka 

 



Hlasování: pro návrh 7 členů 

  zdrželo se 0 členů 

  proti návrhu 0 členů 

 

Návrh na ověřovatele zápisu byl schválen. 

 

k bodu 2:   
 

Pronájem obecní hospody: k 31.3. přihlášeni dva zájemci o pronájem hospody. 

1.nabídka: pí. Herta Protivná - výše nájmu letní období 3.000,-Kč, zimní období 2.000,-Kč. 

2. nabídka: p. Pavel Horák – výše nájmu letní období 2.500,-Kč, zimní období 1.500,-Kč nebo 

celoročně 2.000,-Kč. 

 

Návrh usnesení na nabídku pí. Herty Protivné. 

 

Hlasování:        pro návrh 7 členů 

                         zdrželo se 0 členů 

                         proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na nabídku p. Pavla Horáka. 

 

Hlasování:        pro návrh 0 členů 

                         zdrželo se 0 členů 

                         proti návrhu 7 členů 

 

Návrh usnesení na nabídku pronájmu obecní hospody pí. Herty Protivné byl schválen. 

Návrh usnesení na nabídku pronájmu obecní hospody p. Pavla Horáka nebyl schválen. 

 

Od 1.1.2016 je nutnost u pronajímaných veřejných budov vlastnit průkaz energetické 

náročnosti. Bude zažádáno o vypracování. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

 

k bodu 3: 

  

Oprava obecní hospody – štukování, malba. 

Bude zajištěna firma a práce provedena první týden v červenci 2016. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

 

k bodu 4 
 

Požadavek ZŠ Dolní Bousov – vedení ZŠ oslovilo obce, jejíž děti navštěvují bousovskou 

školu s žádostí o příspěvek na dovybavení školy. 

 

Návrh usnesení na příspěvek ve výši 20.000,-Kč. 

 

 



Hlasování:        pro návrh 7 členů 

                         zdrželo se 0 členů 

                         proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na příspěvek ve výši 20.000,-Kč pro ZŠ Dolní Bousov byl schválen. 

 

k bodu 5 
 

Aktuální informace o vodovodu -  v letošním roce nebudou vypsány dotace na rekonstrukci 

stávajícího vodovodu.  

Bude provedena rekonstrukce vodovodu od OÚ k Bártovým, na kterou bude vypsáno 

výběrové řízení. 

 

Návrh usnesení na vypsání výběrového řízení na zhotovení rekonstrukce vodovodu. 

 

Hlasování:        pro návrh 7 členů 

                         zdrželo se 0 členů 

                         proti návrhu 0 členů 

 

 

Návrh usnesení na vypsání výběrového řízení na zhotovení rekonstrukce vodovodu byl 

schválen. 

 

k bodu 6 

 

Informace o údržbě obecních komunikací. 

 

Byla vypsána dotace s 50% spoluúčastí. OZ podá žádost na opravu cesty za p. Zajícem a cestu 

k chatám na Kamenici za p. Matějkou. Na obě cesty jsou vypracované projekty. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

k bodu 7 

 

Různé: 

 

Byly vypsané dotace na hnízda tříděného odpadu. OZ zažádá o 3 sběrná místa u školy na 

Dobšíně, hlavní sběrné stanoviště Kamenice a na zastávce u Červinku na Kamenici. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

Rozpočtové opatření č. 1/2016. 

 

Návrh usnesení na rozpočtové opatření č. 1/2016. 

 

Hlasování:        pro návrh 7 členů 

                         zdrželo se 0 členů 

                         proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na rozpočtové opatření č. 1/2016 byl schválen. 



 

Žádost o přestěhování ovladače na hasičské siréně na Kamenici – p. Drahoňovský je 

novým vlastníkem pozemku na Kamenici, na kterém stojí hasičská siréna. Pozemek si oplotí a 

ovladač sirény přemístí na vystavěný plot. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

Žádost o příspěvek na kostýmy na pohádkový les – pohádkový les bude probíhat i 

v následujících letech. Půjčovna kostýmů značně navyšuje finanční náklady na realizaci 

projektu. V průběhu příštích let bychom chtěli vybavit naši obec vlastními kostýmy, které 

bychom chtěli pořídit dle finančních možností. 

 

Návrh usnesení na příspěvek na kostýmy na pohádkový les ve výši 5.000,-Kč. 

 

Hlasování:        pro návrh 7 členů 

                         zdrželo se 0 členů 

                         proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na příspěvek na kostýmy na pohádkový les ve výši 5.000,- byl schválen. 

 

Zajištění technické kontroly na obecní traktor s vlekem a hasičské auto. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

 

Brigáda na úklid hřiště na Dobšíně – 24.4.2016 od 9. hodin proběhne úklid hřiště na 

Dobšíně. Případně půdy v budově Obecní školy. 

 

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 6.4.2016 

 

 

Zapisovatel:  Lenka Bočková                         Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Keller 

                                                                                                           

 

 

 

Václav Červinka 

 

Starosta obce:  



  

      Obec Dobšín 

 

                                     U S N E S E N Í 

             ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín 

                               konaného dne 1.4.2016 

 

                                        č.  11 

 
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 Václava Červinku. 

3. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje nabídku pí. Herty Protivné na pronájem 

obecní hospody. 

4. Zastupitelstvo obce Dobšín neschvaluje nabídku p. Pavla Horáka na pronájem 

obecní hospody. 

5. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí zajištění průkazu energetické 

náročnosti pro obecní hospodu. 

6. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí opravu obecní hospody. 

7. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje příspěvek na dovybavení ZŠ Dolní Bousov 

ve výši 20.000,-Kč. 

8. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje vypsání výběrového řízení na rekonstrukci 

vodovodu. 

9. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí vypsanou dotaci na opravu obecních 

komunikací. 

10. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí vypsanou dotaci na hnízda tříděného 

odpadu. 

11. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016. 

12. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí přestěhování ovladače hasičské 

sirény na Kamenici. 

13. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje příspěvek ve výši 5.000,- na pořízení   kostýmů   

         na pohádkový les. 
14. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí technickou kontrolu traktoru s vlekem 

a hasičského auta. 

      15. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí brigádu na úklid hřiště na Dobšíně. 

       

Dobšín dne 6.4.2016 

 

 

 

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

                                                   

starosta obce Jaroslav Černý                                     místostarostka obce Lenka Bočková 


