
                                                        Obec Dobšín                                 

 

                                         Z Á P I S č. 15 

                   ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín 

             konaného dne 20. ledna 2017 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. Investiční akce 2017 

3. Informace k dotačním programům 

4. Obecní vodovod – jednání s VOS Jičín 

5.  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:   

Investiční akce 2017 – 

 

Vypracování projektu na rozšíření požární zbrojnice – dílna, šatna, klubovna, posilovna. 

Výměna interiérových dveří na obecním úřadě. 

Cesta na Kamenici k chatové osadě (Bílé Skály). 

Dodělání cesty u p. Zajíce – prostřik, dodělání krajnic. 

Veřejné osvětlení – přidání lampy u pana Hebvábného. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

k bodu 3: 

Informace k dotačním programům – 

 

Dotace na obnovu tepelného zdroje na Obecní úřad – vyjádření do konce února. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

Dotace ČEZ na obnovu zeleně – návrh usnesení na podání žádosti o obnovu zeleně na 

vysázení stromů na Dobšíně a obnovu živého plotu u OÚ. 

 

Hlasování: pro návrh 7 členů 

  zdrželo se 0 členů 

  proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na podání žádosti dotace ČEZ – obnova zeleně byl schválen. 

 

k bodu 4 

Obecní vodovod – jednání s VOS Jičín 

 

Návrh usnesení na jednání se společností VOS Jičín o prodeji obecního vodovodu. 

 

Hlasování: pro návrh 7 členů 

  zdrželo se 0 členů 

  proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na jednání se společností VOS Jičín o prodeji obecního vodovodu byl 

schválen. 

 

k bodu 5 

Různé : 

 

Návrh usnesení na přijetí nového člena JSDH – Petr Křivský.    

       

Hlasování:       pro návrh 7 členů 

                        zdrželo se 0 členů 

   proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na přijetí nového člena JSDH – Petr Křivský byl schválen. 



Návrh usnesení na přijetí nabídky pasport komunikací ve výši 29.000,-Kč a pasport 

dopravního značení ve výši 20.000,-Kč. 

Hlasování:      pro návrh 7 členů 

                       zdrželo se 0 členů 

                       proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na přijetí nabídky pasport komunikací ve výši 29.000,-Kč a dopravního 

značení ve výši 20.000,-Kč byl schválen. 

 

Úklid sněhu v obci. 

Návrh usnesení na smluvní pracovníky na úklid sněhu v obci s p. Hadačem, p. Hájkem a  

p. Kellerem. 

 

Hlasování: pro návrh 7 členů 

  zdrželo se 0 členů 

  proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na smluvní pracovníky na úklid sněhu v obci s p. Hadačem, p. Hájkem a  

p. Kellerem byl schválen. 

 

Kronika obce Dobšín-Kamenice 2016. 

Návrh usnesení na přijetí kroniky Dobšín-Kamenice 2016. 

 

Hlasování:      pro návrh 7 členů 

                       zdrželo se 0 členů 

                       proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na přijetí kroniky Dobšín-Kamenice 2016 byl schválen. 

 

Odkoupení pozemku od pana Vávry na Dobšíně. 

 

Návrh usnesení na záměr odkoupení pozemku od pana Vávry na Dobšíně. 

 

Hlasování: pro návrh 7 členů 

  zdrželo se 0 členů 

  proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na záměr odkoupení pozemku od pana Vávry na Dobšíně byl schválen. 

 

Platové podmínky p. starosty. 

 

Návrh usnesení na navýšení mzdy pana starosty na 11.000,-Kč hrubého s účinností od 

1.1.2017. 

 

Hlasování: pro návrh 6 členů 

  zdrželo se 1 členů 

  proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na navýšení mzdy pana starosty na 11.000,-Kč hrubého s účinností od 

1.1.2017 byl schválen. 



Zadání heraldikovi požadavek na vytvoření obecního znaku a vlajky. 

 

Z vytvořených nabídek budou mít občané možnost zvolit obecní znak a vlajku. 

 

Návrh usnesení na zadání vytvoření znaku a vlajky obce 

 

Hlasování:      pro návrh 7 členů 

                       zdrželo se 0 členů 

                       proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na zadání vytvoření znaku a vlajky obce včetně potřebných úkonů a podkladů 

pro schválení Poslaneckou sněmovnou byl schválen. 

 

 

Žádost o příspěvek na hasičský ples. 

 

Návrh usnesení na příspěvek na hasičský ples ve výši 3.000,-Kč. 

 

Hlasování:      pro návrh 7 členů 

                       zdrželo se 0 členů 

                       proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na příspěvek na hasičský ples ve výši 3.000,-Kč byl schválen. 

 

Žádost o příspěvek na dětský maškarní bál. 

 

Návrh usnesení na příspěvek na dětský maškarní bál ve výši 2.500,-Kč.  

Hlasování:        pro návrh 7 členů 

                         zdrželo se 0 členů 

                         proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na příspěvek na dětský maškarní bál ve výši 2.500,-Kč byl schválen. 

 

 

Návrh usnesení na věcné břemeno vodovodu na parcele č. 63/1, a č. 359/4 manželů 

Novotných, Dobšín č.p.6 

Hlasování:      pro návrh 7 členů 

                       zdrželo se 0 členů 

                       proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na věcné břemeno vodovodu na parcelách manželů Novotných, Dobšín č.p.6 

byl schválen. 

 

  



 

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.30 hod.      

Další zasedání 10. března 2017 od 18.00 hod.           

 

Součástí tohoto zápisu jsou přílohy: 

1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce 

2. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce  

 

 Dobšín dne 20.1.2017 

 

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 20.1.2017 

 

                                        č.  15 

 
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 investiční akce na rok 2017. 

4. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí informace o dotaci na obnovu tepelného 

zdroje na OÚ.  

5. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje žádost o dotaci spol. ČEZ na obnovu zeleně. 

6. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje jednání se společností VOS Jičín o prodeji 

obecního vodovodu. 

7. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje přijetí nového člena JSDH – Petr Křivský. 

8. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje nabídku pasport komunikací ve výši 40.000,-Kč a 

pasport dopravního značení ve výši 20.000,-Kč. 

9. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje smluvní pracovníky na úklid sněhu v obci – p. 

Hadač, p. Keller, p. Hájek. 

10. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje přijetí kroniky Dobšín-Kamenice 2016. 

11. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje záměr odkoupení pozemku od pana Vávry na 

Dobšíně. 

12. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje navýšení mzdy pana starosty na 11.000,-Kč 

hrubého od 1.1.2017. 

13. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí poptávku na vytvoření obecního znaku a 

vlajky. 

14. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje příspěvek 3.000,-Kč na hasičský ples.   

15. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje příspěvek 2.500,-Kč na dětský maškarní bál. 

16. Zastupitelstvo projednalo stížnost manželů Drahoňovských na dým z komína souseda. 

17. Zastupitelstvo schvaluje zápis věcného břemena vodovodu na parcele manželů 

Novotných, Dobšín č.p.6 

 

 

 

 

 

Dobšín dne 20.1.2017 

 

 

 

 

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

                                                   

starosta obce Jaroslav Černý                                     místostarostka obce Lenka Bočková 


