
                                                      Obec Dobšín                                 

 

                                         Z Á P I S č. 14 

                   ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín 

             konaného dne 25. listopadu 2016 v 18:00hod.  

 
Přítomni: Jaroslav Černý, Lenka Bočková, Jiří Čech, Václav Červinka, Filip Hájek, Jaroslav 

Keller, Jiří Matějka 

 

Omluveni:                                                                  Neomluveni: 

 

 

Zapisovatel:    Lenka Bočková                                  Ověřovatelé zápisu:   Jiří Matějka 

   Filip Hájek 

 

 

 

Program jednání:   
 

 

1. Zahájení 

2. Informace o činnosti v roce 2016  

3. Plán aktivit na rok 2017 

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 Matějka 

                                                                        Filip Hájek 

 

Hlasování: pro návrh 7 členů 

  zdrželo se 0 členů 

  proti návrhu 0 členů 

 

Návrh na ověřovatelé zápisu byl schválen. 



 

k bodu 2:   

Informace o činnosti v roce 2016 – 
 

Čerpání dotace pro jednotku SDH ve výši 200.000Kč – nakoupeno 2x čerpadlo, vysílačky, 

žebřík. 

Rekonstrukce vodovodního řadu – úsek OÚ – L. Bárta. 

Rekonstrukce střech autobusových zastávek. 

Instalace veřejného osvětlení u Křivských. 

Oprava cesty u Zajíců. 

Instalace dopravních značek a zpomalovacích prahů. 

Projekt na rekonstrukci vodovodního přivaděče Rašovec – vodojem. 

Kulturní akce – Maškarní karneval, Velikonoční dílna, Pohádkový les,  

Mikulášská nadílka 4.12., Svařák tour 28.12. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

k bodu 3: 

Plán aktivit na rok 2017 – 

 

Projekt a žádost o dotaci na výměnu tepelného zdroje v budově OÚ. 

Projekt rozšíření hasičské zbrojnice. 

Plán multifunkčního hřiště. 

Dovybavení dětského hřiště. 

Finalizace opravy cesty u Zajíců – asfaltový postřik, krajnice. 

Oprava cesty v chatové osadě na Kamenici. 

Pasportizace místních komunikací, dopravního značení, veřejného osvětlení. 

Projekt na nový vodojem. 

Rozšíření odpadních stanovišť. 

Kulturní akce – Vítání občánků 21.1.2017, Masopustní průvod, Maškarní karneval děti + 

dospělé, Pohádkový les, Mikulášská nadílka, Svařák tour. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

k bodu 4 

Různé : 

 

Rozpočet 2017. 

 

Návrh usnesení na schválení rozpočtu 2017.       

    

Hlasování:       pro návrh 7 členů 

                        zdrželo se 0 členů 

   proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na rozpočet 2017 byl schválen. 

 

 

 

 



 

Rozpočtové opatření č. 5. 

 

Návrh usnesení na schválení rozpočtového opatření č. 5. 

 

Hlasování:      pro návrh 7 členů 

                       zdrželo se 0 členů 

                       proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na schválení rozpočtového opatření č. 5 byl schválen. 

 

Zápis z komise kontrolní a finanční. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

Žádost o finanční příspěvek MŠ Obruby. 

 

Návrh usnesení na finanční příspěvek ve výši 1.000,-Kč. 

 

Hlasování:      pro návrh 7 členů 

                       zdrželo se 0 členů 

                       proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na finanční příspěvek ve výši 1.000,-Kč byl schválen. 

 

Křest knih 27.11.2016. 

 

Návrh prodejních cen. 

 

Dobšín a Kamenice 350,-Kč. 

Paměti dobšínské školy 250,-Kč. 

Celý komplet za zvýhodněnou cenu 500,-Kč. 

 

Návrh usnesení na prodejní ceny ve výši 350,-Kč Dobšín a Kamenice, 250,-Kč Paměti 

dobšínské školy, celý komplet 500,-Kč. 

 

Hlasování:      pro návrh 7 členů 

                       zdrželo se 0 členů 

                       proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na prodejní ceny ve výši 350,-Kč Dobšín a Kamenice, 250,-Kč Paměti 

dobšínské školy, celý komplet 500,-Kč byl schálen. 

 

Návrh usnesení na věnování knižního souboru do domácnosti s trvale žijícími občany. 

 

Hlasování:      pro návrh 7 členů 

                       zdrželo se 0 členů 

                       proti návrhu 0 členů 

 



Návrh usnesení na věnování knižního souboru do domácnosti s trvale žijícími občany byl 

schválen. 

 

Inventarizační komise – 
 

Inventarizační komise: předseda Jiří Matějka, členové Jiří Čech a Lenka Bočková, provedou 

kontrolu obecního majetku. 

 

Návrh usnesení na složení inventarizační komise a plán inventur.  

 

 

Hlasování:        pro návrh 7 členů 

                         zdrželo se 0 členů 

                         proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na složení inventarizační komise byl schválen. 

 

Inventarizační komise byla proškolena a plán inventur byl schválen. 

 

Žádost ZŠ Dolní Bousov o finanční příspěvek. 

 

Návrh usnesení na finanční příspěvek ve výši 10.000,-Kč. 

 

Hlasování:      pro návrh 7 členů 

                       zdrželo se 0 členů 

                       proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na finanční příspěvek ve výši 10.000,-Kč byl schválen. 

 

Návrh odměn 2016. 

 

P. Boček (zahradník) – 1.500,-Kč 

Pí. Bočková (jubilea) – 1.500,-Kč 

Pí. Mulačová (kronika) – 5.000,-Kč 

Členové zásahové jednotky SDH – velitel 2.000,-Kč, členové 1.500,-Kč 

 

Návrh usnesení na odměny pro zahradníka, jubilea, kronikářku a členy zásahové jednotky 

SDH. 

 

Hlasování:      pro návrh 7 členů 

                       zdrželo se 0 členů 

                       proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na odměny pro zahradníka, jubilea, kronikářku a členy zásahové jednotky 

SDH byl schválen. 

 

 

Žádost p. Hájka na příspěvek 2.000,-Kč k pořádání turnaje ve stolním tenisu konaného 

26.11. v Penzionu Slunečno Kamenice. 

 



Návrh usnesení na příspěvek 2.000,-Kč na turnaj ve stolním tenisu. 

 

Hlasování:        pro návrh 7 členů 

                         zdrželo se 0 členů 

                         proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na příspěvek ve výši 2.000,-Kč na turnaj ve stolním tenisu byl schválen. 

 

Mikulášská nadílka 4.12. – žádost o příspěvek ve výši 3.700,-Kč. 

 

Návrh usnesení na příspěvek 3.700,-Kč na mikulášskou nadílku. 

 

Hlasování:        pro návrh 7 členů 

                         zdrželo se 0 členů 

                         proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na příspěvek 3.700,- na mikulášskou nadílku byl schválen. 

 

Vítání občánků 21.1.2017. 

 

Návrh usnesení na zakoupení interaktivní hračky ve výši 500,-Kč/dítě. 

 

Hlasování:        pro návrh 7 členů 

                         zdrželo se 0 členů 

                         proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na zakoupení interaktivní hračky ve výši 500,-Kč/dítě byl schválen. 

 

Hlášení na email – SMS. 

 

Formulář na aktivaci obdrží občané do schránky – tato služba je zdarma. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

Dotace na čističky odpadních vod. 

 

Obec se dotace nezúčastní – neakceptovatelné právní a provozní podmínky. 

 

Obec by musela po dobu 10-ti let nést zodpovědnost za čističky a měsíčně podávat hlášení 

z kontrol. 

Pan starosta zahájil jednání o vývozu septiků s tím, že by obec na vývoz 2x ročně přispívala. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

Ocenění mobiliáře v obecní hospodě 

 

Návrh usnesení na ocenění mobiliáře v hospodě, který je nyní majetkem obce a bude započten 

vůči dluhu p. Huka. 

 

 



Hlasování:        pro návrh 7 členů 

                         zdrželo se 0 členů 

                         proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na ocenění mobiliáře v obecní hospodě, který je nyní majetkem obce byl 

schválen a bude započten vůči dluhu p. Huka. 

 

Diskuze – 

p.Volf – Jak bude zastupitelstvo řešit dodržení rychlosti v obci? 

 

V roce 2017 za spolupráce SÚS bude instalován radar nebo zpomalovací ostrůvek. 

 

p. Kratochvílová – Jak jsme úspěšní s vybíráním poplatků za TDO od chatařů? 

 

Byl zaslán platební výměr občanům, kteří nemají poplatky uhrazeny. 

 

 

p. Bárta Luboš – Jak bude řešeno turistické značení? 
 

Tato situace řešena na Mikroregionu. Přislíbeno jednání s Českým rájem. Mapa bude 

instalována zpět na obecní pozemek u školy. 

 

p. Moucha – Kolik obec obdrží z poplatků za vodu? 

 

Obec je vlastníkem pouze vodovodu. Vyúčtování za vodu náleží VOS Jičín. VOS Jičín platí 

obcí dle smlouvy za pronájem vodovodu. 

 

p. Havlík – Předány dokumenty o prvních písemných zmínkách Dobšína a Kamenice. 

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.30 hod.                

 

Součástí tohoto zápisu jsou přílohy: 

1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce 

2. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce  

  

 

 

Dobšín dne 29.11.2016 

 

 

Zapisovatel:  Lenka Bočková                         Ověřovatelé zápisu:  Jiří Matějka 

                                                                                                           

 

 

Filip Hájek 

 

 

 

 

Starosta obce:  



                             

   

 

     Obec Dobšín 

 

                                     U S N E S E N Í 

             ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín 

                               konaného dne 25.11.2016 

 

                                        č.  14 

 
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 Matějku a Filipa Hájka. 

3. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí informace o činnosti v roce 2016. 

4. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí plán aktivit na rok 2017.  

5. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje návrh rozpočtu na rok 2017. 

6. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje rozpočtové opatření č. 5. 

7. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí zápis z kontrolní a finanční komise. 

8. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje příspěvek ve výši 1.000,-Kč pro MŠ Obruby. 

9. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje prodejní cenu knih – 350,-Kč Dobšín-Kamenice, 

250,-Kč Paměti dobšínské školy, 500,-Kč celý komplet. 

10. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje návrh usnesení na věnování knižního souboru do 

domácnosti s trvale žijícími občany. 

11. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje složení inventarizační komise a plán inventur. 

12. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje příspěvek ve výši 10.000,-Kč pro ZŠ Dolní Bousov. 

13. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje výši odměn pro zahradníka 1.500,-Kč, jubilea 

1.500,-Kč, kronikářku 5.000,-Kč, jednotku SDH velitel 2.000,-Kč, členové 1.500,-Kč. 

14. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje příspěvek 2.000,-Kč na turnaj ve stolním tenise.   

      15. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje příspěvek 3.700,-Kč na Mikulášskou nadílku. 

 

      16. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje příspěvek 500,-Kč/dítě – vítání občánků.  

. 

      17. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí akci hlášení na email –SMS. 

      18. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí neúčast v dotaci čističky odpadních vod. 

      19. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí jednání o vývozu septiků. 

      20. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje ocenění mobiliáře v obecní hospodě, který je nyní 

            majetkem obce a bude započten vůči dluhu p. Huka. 

 

 

 

Dobšín dne 29.11.2016 

 

 

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

                                                   

starosta obce Jaroslav Černý                                     místostarostka obce Lenka Bočková 


