
                                                            Obec Dobšín                                 

 

                                            Z Á P I S č. 13 

                      ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín 

               konaného dne 16. září 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 

   Jiří Matějka 

 

 

Program jednání:   
 

1. Zahájení 

2. Informace z provedené rekonstrukce vodovodu 

3. Žádost p. Mocáka ohledně pozemku za OÚ 

4. Knihy o historii obce a školy 

5. Rozpočtové opatření 

6. Volby do zastupitelstva kraje 

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:                              Jaroslav Keller 

                                                                         Jiří Matějka 

 

Hlasování: pro návrh 7 členů 

  zdrželo se 0 členů 

  proti návrhu 0 členů 

 

Návrh na ověřovatele zápisu byl schválen. 

 

k bodu 2:   
 

Letošní plánovaná rekonstrukce vodovodu byla úspěšně dokončena. 

 

ZO bere na vědomí. 

 

 

k bodu 3: 

  

Žádost p. Mocáka o odkoupení obecního pozemku za obecním úřadem. 

 

Návrh obce:  cena pozemku 500,- Kč + vklad na katastr 1000,- Kč. 

 

Návrh usnesení na prodej pozemku za OÚ v celkové výši 1500,- Kč. 

 

Hlasování:    pro návrh 7 členů 

  zdrželo se 0 členů 

  proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na prodej pozemku za OÚ v celkové výši 1500,- byl schválen.  

 

 

k bodu 4: 
 

Ing. Lenka Mulačová napsala dvě knihy o historii obce a obecní školy. Za přispění obecního 

úřadu a sponzora se knihy podaří v letošním roce vydat. Termín vydání říjen 2016. 

 

ZO bere na vědomí 

 

k bodu 5: 

 

Rozpočtové opatření č.3 a č.4/2016. 

 

Návrh usnesení na rozpočtové opatření č.3 a č.4/2016 

 

 

Hlasování:        pro návrh 7 členů 

                         zdrželo se 0 členů 

                         proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na rozpočtové opatření č. 3 a č. 4/2016 byl schválen. 



k bodu 6: 
 

Volby do zastupitelstva kraje 7.-8.10.2016. 

 

Byla zvolena komise ve složení:  Zapisovatel  - pí. Loudová 

                                              Předseda - pí. Čermáková 

     Místopředseda - p. Wolf 

Člen  - p.  Kropáček 

 

ZO bere na vědomí. 

 

k bodu 7: Různé 

 

Návrh na rozšíření zákazu kouření v celém objektu Obecní školy Dobšín č.p. 41 včetně 

hospody s účinností od 1.1.2017. 

 

Hlasování:  pro návrh 7 členů 

  zdrželo se 0 členů  

  proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na rozšíření zákazu kouření v celém objektu Obecní školy Dobšín č.p. 41 

včetně hospody s účinností od 1.1.2017 byl schválen. 

 

Směrnice č.1/2016 „Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“. 

 

Hlasování:  pro 7 členů 

  zdrželo se 0 členů  

  proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení Směrnice č.1/2016 „Zadávání zakázek malého rozsahu“ byl schválen. 

 

Návrh na vypracování projektu a žádost o dotaci na obnovu tepelného zdroje v objektu 

obecního úřadu Dobšín č.p.51 

 

Hlasování:  pro návrh 7 členů 

  zdrželo se 0 členů  

  proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na vypracování projektu a žádost o dotaci na obnovu tepelného zdroje v 

objektu obecního úřadu Dobšín č.p.51 byl schválen. 

 

Oprava obecní cesty Kamenice Zajíc – Hoberland. Provede společnost H-Intes dle 

předložené cenové nabídky. 
 

Hlasování:  pro  7 členů 

  zdrželo se 0 členů  

  proti  0 členů 

 

Návrh usnesení na opravu obecní cesty Kamenice Zajíc – Hoberland. Provede společnost H-

Intes dle předložené cenové nabídky byl schválen. 



Žádost o zakoupení světelného osvětlení na vánoční smrk v parku na Dobšíně. 

 

Návrh usnesení na zakoupení světelného osvětlení na vánoční smrk. 

 

Hlasování: pro návrh 7 členů 

  zdrželo se 0 členů 

  proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na zakoupení světelného osvětlení na vánoční smrk byl schválen. 

 

Návrh na uzavření smlouvy na projekt GObec – zajištění passportů, přehledu dle č.p. 

dalších důležitých informací o obci. 

 

Návrh usnesení na uzavření smlouvy na projekt GObec. 

 

Hlasování: pro návrh 7 členů 

  zdrželo se 0 členů 

  proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na uzavření smlouvy na projekt GObec byl schválen. 

 

Návrh usnesení na rekonstrukci plotu a rozšíření dětského hřiště z dotace na Dobšíně. 
 

Hlasování:        pro návrh 7 členů 

                         zdrželo se 0 členů 

                         proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na rekonstrukci plotu a rozšíření dětského hřiště z dotace na Dobšíně 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 19.9.2016 

 

 

Zapisovatel:  Lenka Bočková                         Ověřovatelé zápisu:  Jaroslava Keller 

 

                                                                                                           

 

Jiří Matějka 

 

 

Starosta obce:  

 



Obec Dobšín 

 

U S N E S E N Í 

ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín 

konaného dne 16.9.2016 

 

č.  13 

 
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 Jiřího Matějku. 

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

4. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje prodej obecního pozemku za obecním 

úřadem panu Mocákovi v celkové výši 1500,- Kč. 

5. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí vydání knih o historii obce a školy. 

6. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje rozpočtové opatření č. 3 a č. 4/2016. 

7. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí komisi do voleb zastupitelstva kraje. 

8. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje rozšíření zákazu kouření v celém objektu 

Obecní školy Dobšín č.p. 41 včetně hospody s účinností od 1.1.2017. 

9. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje Směrnici č. 1/2016 „Zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu“. 

10. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje vypracování projektu a žádost o dotaci na 

obnovu tepelného zdroje v objektu obecního úřadu Dobšín č.p.51 

11. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje rekonstrukci obecní cesty Kamenice  Zajíc 

– Hoberland dle předloženého cenového návrhu společností H-Intes. 

12. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje nákup světelného osvětlení na vánoční 

smrk. 

13. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje návrh na uzavření smlouvy na projekt 

GObec. 

14. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje rekonstrukci plotu a rozšíření dětského 

hřiště z dotace na Dobšíně. 

     

Dobšín dne 19.9.2016 

 

 

 

 

 

 

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

                                                   

starosta obce Jaroslav Černý                                     místostarostka obce Lenka Bočková 


