
                                                          Obec Dobšín                                 

 

                                            Z Á P I S č. 9 

                   Z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Dobšín 

   konaného dne 29. ledna 2016 v 18:00hod. v budově 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 

   Filip Hájek 

 

 

 

Program jednání:   
 

 

1. Zahájení 

2. Informace o hospodaření v roce 2015  

3. Informace z výborů – kontrolního a finančního 

4. Informace o akciích VOS Jičín 

5. Aktuální stav pronájmu obecní hospody 

6. Návrh řešení situace s dlužníky za odpady 

7. Různé (Česká inspekce životního prostředí, kulturní akce pro 

děti, hřiště za OÚ) 

 

 

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 

                                                                        Filip Hájek 

 

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. 

 

Návrh usnesení na převod spořícího účtu na nákup akcií/dluhopisů u KB. 

 

Hlasování:        pro návrh 7 členů 

                         zdrželo se 0 členů 

                         proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na převod spořícího účtu na nákup akcií/dluhopisů u KB byl schválen. 

 

 

k bodu 3: 

  

Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z kontrolního a finančního výboru. 

 

 

k bodu 4 
 

Zastupitelstvo bere na vědomí, že obec vlastní  680 akcií u společnosti VOS Jičín ve 

jmenovité hodnotě 1000,-Kč/kus. 

 

 

k bodu 5 
 

Aktuální stav pronájmu obecní hospody. Smlouva s p. Horákem vyprší k 30.6.2016. Obec 

zveřejní záměr o pronájmu obecní hospody od 1.7.2016. 

 

 

OZ bere na vědomí. 

 



k bodu 6 

 

Návrh řešení situace s dlužníky za odpady. 

Neplátci za rok 2014 budou písemně vyrozuměni. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

k bodu 7 

 

Česká inspekce životního prostředí – 3.2. 2016 předvolání k vyjádření k pokácení stromů 

na Dobšíně. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

Dětské kulturní akce:  

 

6.2.2016 dětský maškarní bál – penzion Slunečno Kamenice. Žádost o příspěvek 2500,-Kč. 

27.3.2016 velikonoční dílna – sál obecní školy Dobšín. Žádost o příspěvek 1500,-Kč. 

 

Návrh usnesení na příspěvek ve výši 2500,-Kč na maškarní bál a 1500,-Kč na velikonoční 

dílnu. 

 

Hlasování:        pro návrh 7 členů 

                         zdrželo se 0 členů 

                         proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na příspěvek ve výši 2500,-Kč na maškarní bál a 1500,- na velikonoční dílnu 

byl schválen. 

 

Hřiště za OÚ: 

 

Na jaře se uskuteční brigáda na úklid hřiště. 

S panem Mocákem proběhne jednání ohledně dalšího pronájmu hřiště. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

26.3.2016 se uskuteční svoz nebezpečného odpadu společností Compag. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu revizní komise Mikroregionu Český ráj. 

 

Žádost o příspěvek 2000,- Kč na hasičský ples – konaného dne 19.3.2016 v Libošovicích  

 

Návrh usnesení na příspěvek 2000,-Kč na hasičský ples. 

 

Hlasování:        pro návrh 7 členů 

                         zdrželo se 0 členů 

                         proti návrhu 0 členů 

 



Návrh usnesení na příspěvek ve výši 2000,-Kč na hasičský ples byl schválen. 

 

Návrh na prodej starého hasičského auta Avia. 

 

Návrh na usnesení prodeje hasičského auta Avia. 

 

 

Hlasování:       pro návrh 7  členů 

                        zdrželo se 0 členů 

                        proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na prodej starého hasičského auta Avia byl schválen. 

 

Smlouva o spádovosti pro mateřskou školu Obruby. 

 

Návrh usnesení na smlouvu o spádovosti pro mateřskou školu Obruby. 

 

Hlasování:       pro návrh 7  členů 

                        zdrželo se 0 členů 

                        proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na smlouvu o spádovosti pro mateřskou školu Obruby. 

 

 

Mimořádné zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.30 hod.       

Další zasedání 5.2.2016 od 18.00 hod. v hospodě na Kopečku Kamenice.          

 

 

Součástí tohoto zápisu jsou přílohy: 

1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce 

2. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce  

 

 

 Dobšín dne 2.2.2016 

 

 

 

 

Zapisovatel:  Lenka Bočková                         Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Keller 

                                                                                                           

 

 

 

 

Filip Hájek 

 

 

 

 

Starosta obce:  



                            

 

 

      Obec Dobšín 

 

                                     U S N E S E N Í 

             z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Dobšín 

                               konaného dne 29.1.2016 

 

                                        č.  9 

 
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 Filipa Hájka. 

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

Zastupitelstvo schvaluje převod spořícího účtu na nákup akcií/dluhopisů u KB. 

4. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí zápis z kontrolního a finančního 

výboru.  

5. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí vlastnictví 680 kusů akcií u 

společnosti VOS Jičín ve jmenovitě hodnotě 1000,-Kč/kus. 

6. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí vypsání záměru na nového nájemce 

obecní hospody od 1.7.2016. 

7. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí řešení s neplátci odpadů za rok 2014. 

8. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí předvolání k České inspekci životního 

prostředí. 

9. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje příspěvek 2500,-Kč na maškarní karneval a 

1500,-Kč na velikonoční dílnu. 

10. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí brigádu na úklid hřiště za OÚ. 

11. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí jednání ohledně dalšího pronájmu 

hřiště za OÚ. 

12. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí svoz nebezpečného odpadu dne 

26.3.2016. 

       

  



13. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí zprávu revizní komise z  

 Mikroregionu. 

      14. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje příspěvek 2000,-Kč na hasičský ples. 

      15. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje prodej starého hasičského auta Avia. 

      16. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje smlouvu o spádovosti pro mateřskou školu 

            Obruby. 

       

 

Dobšín dne 2.2.2016 

 

 

 

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

                                                   

starosta obce Jaroslav Černý                                     místostarostka obce Lenka Bočková 


