
                                                            Obec Dobšín                                 

 

                                            Z Á P I S č. 12 

                      ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín 

               konaného dne 10. června 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:   Filip Hájek 

   Jiří Matějka 

 

 

Program jednání:   
 

1. Zahájení 

2. Smlouva o pronájmu „Obecní hospoda“  

3. Informace z provedeného auditu 

4. Schválení závěrečného účtu 

5. Schválení účetní uzávěrky 2015 

6. Smlouva na rekonstrukci vodovodu 

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. 

 

ZO bere na vědomí. 

 

 



Ověřovateli zápisu byli navrženi:                              Filip Hájek 

                                                                         Jiří Matějka 

 

Hlasování: pro návrh 7 členů 

  zdrželo se 0 členů 

  proti návrhu 0 členů 

 

Návrh na ověřovatele zápisu byl schválen. 

 

k bodu 2:   
 

Návrh smlouvy na pronájem „Obecní hospody“  - nájemce pí. Herta Protivná, výše 

nájemného období 3.000,-Kč, na dobu určitou do 30.6.2017 s možností prodloužení. 

 

Návrh usnesení na uzavření smlouvy na pronájem „Obecní hospody“ s paní Hertou Protivnou. 

 

Hlasování:        pro návrh 7 členů 

                         zdrželo se 0 členů 

                         proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na uzavření smlouvy na pronájem „Obecní hospody“ s paní Hertou Protivnou 

byl schválen. 

 

 

k bodu 3: 

  

ZO vzalo na vědomí výsledky auditu a nápravné opatření provede do 31.12.2016. Nápravné 

opatření bude odesláno 

 

Návrh usnesení na Opatření k nápravě chyb. 

 

Hlasování:    pro návrh 7 členů 

  zdrželo se 0 členů 

  proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na Opatření k nápravě chyb byl schválen.  

 

 

k bodu 4 a 5: 
 

Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobšín za 

rok 2015. Předmětem přezkoumání byly údaje o ročním hospodaření obce. Zastupitelstvo 

projednalo a schválilo bez výhrad Účetní závěrku obce za rok 2015. Zastupitelstvo projednalo 

a schválilo bez výhrad Závěrečný účet obce za rok 2015, který byl sestaven ke dni 

31.12.2015, byl vyvěšen dne  20.5. 2016, sejmut dne 20.6. 2016. ZO byly předloženy všechny 

výkazy, které jsou obsaženy v závěrečném účtu. 

 

Návrh usnesení na Účetní závěrku za rok 2015, Závěrečný účet za rok 2015 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 2015, Závěrečný účet za rok 2015 a souhlas 

s celoročním hospodařením obce byl schválen. 

 

k bodu 6: 
 

Aktuální informace o vodovodu -  výběrové řízení VZMR – přihlášené firmy Stavoka, Jostav 

a Zikuda. 

ZO pověřuje starostu Jaroslava Černého k uzavření a podpisu smlouvy na rekonstrukci 

vodovodu dle výsledků výběrového řízení. 

 

Návrh usnesení na uzavření a podpisu smlouvy na rekonstrukci vodovodu dle výsledků 

výběrového řízení. 

 

Hlasování:        pro návrh 7 členů 

                         zdrželo se 0 členů 

                         proti návrhu 0 členů 

 

 

Návrh usnesení na uzavření a podpisu smlouvy na rekonstrukci vodovodu dle výsledků 

výběrového řízení byl schválen. 

 

 

k bodu 7: 

 

Různé: 

 

Návrh usnesení na rozpočtový výhled na roky 2017, 2018 a rozpočtového opatření č. 

2/2016. 

 

Hlasování:  pro návrh 7 členů 

  zdrželo se 0 členů  

  proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na rozpočtový výhled na rok 2017, 2018 a rozpočtové opatření č.2/2016 byl 

schválen. 

 

Návrh usnesení smlouvy s firmou ČEZ o zřízení věcného břemene. 

 

Hlasování:        pro návrh 7 členů 

                         zdrželo se 0 členů 

                         proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení smlouvy s firmou ČEZ o zřízení věcného břemene byl schválen. 

 

Volby do zastupitelstva středočeského kraje 7.-8.10.2016. 
Stanovit 4-člennou volební komisi. 



 

ZO bere na vědomí. 

Návrh usnesení na příspěvek na Pohádkový les, který se bude konat 10. září 2016 ve výši 

4000,-Kč. 
 

Hlasování: pro návrh 7 členů 

  zdrželo se 0 členů 

  proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na příspěvek na Pohádkový les ve výši 4000,-Kč byl schválen. 

 

Žádost o navýšení pytlů pro občany v chatových oblastech s nepřístupnou cestou pro 

společnost Compag. Podmínkou trvalé bydliště občanů. 

 

Nyní 10 pytlů/osoba.  

 

Návrh usnesení na navýšení 15 pytlů/osoba a za každý pytel navíc cena 25,-Kč/kus pro 

občany s trvalým bydlištěm v chatových osadách. 

 

Hlasování: pro návrh 7 členů 

  zdrželo se 0 členů 

  proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na navýšení 15 pytlů/osoba a za každý pytel navíc cena 25,-Kč/kus pro 

občany s trvalým bydlištěm v chatových osadách byl schválen. 

 

Žádost o příspěvek na hasičskou soutěž v netradičním útoku v termínu 18.6.2016 ve výši 

3000,-Kč. 
 

Návrh usnesení na příspěvek na hasičskou soutěž v netradičním útoku ve výši 3000,-Kč. 

 

Hlasování:        pro návrh 7 členů 

                         zdrželo se 0 členů 

                         proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na příspěvek na hasičskou soutěž v netradičním útoku ve výši 3.000,-Kč byl 

schválen. 

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.15 hod.       

 

Součástí tohoto zápisu jsou přílohy: 

1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce 

2. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce  

 

 Dobšín dne 15.6.2016 

 

Zapisovatel:  Lenka Bočková                         Ověřovatelé zápisu: Filip Hájek 

                                                                                                           

 

Jiří Matějka 



 

Starosta obce:  

  

      Obec Dobšín 

 

                                     U S N E S E N Í 

             ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín 

                              konaného dne 10.6.2016 

 

                                        č.  12 

 
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. Filipa Hájka a Jiřího Matějku. 

3. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje pachtovní smlouvu s pí. Hertou Protivnou 

na pronájem obecní hospody. 

4. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí výsledky auditu hospodaření za rok 

2015 

5. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje nápravné opatření z výsledků auditu. 

6. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje bez výhrad Účetní závěrku za rok 2015,  

7. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje bez výhrad Závěrečný účet za rok 2015 a 

celoroční hospodaření obce za rok 2015. 

8. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje pověření pana starosty Jaroslava Černého 

k uzavření a podpisu smlouvy na rekonstrukci vodovodu dle výsledků 

výběrového řízení. 

9. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje rozpočtový výhled na roky 2017, 2018 a 

rozpočtové opatření č. 2/2016. 

10. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje smlouvu s firmou ČEZ o zřízení věcného 

břemene. 

11. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí ustanovení 4-členné volební komise 

pro volby 7.-8.10.2016. 

12. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje příspěvek 4000,-Kč na Pohádkový les, 

který se bude konat 10.září 2016. 

13. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje navýšení pytlů 15kusů/osoba a cenu 25,-Kč 

za každý zakoupený pytel navíc. Podmínka trvalé bydliště v chatové oblasti. 

14. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje příspěvek 3000,- na hasičskou soutěž. 

       

Dobšín dne 15.6.2016 

 

 

 

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

                                                   

starosta obce Jaroslav Černý                                     místostarostka obce Lenka Bočková 


