
                                                        Obec Dobšín                                 

 

                                         Z Á P I S č. 16 

                   ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín 

             konaného dne 10. března 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 Čech 

   Jaroslav Keller 

 

Program jednání:   

 

 

1. Zahájení 

2. Informace ze setkání s vedením středočeského kraje 

3. Žádost o změnu katastrálního území – Holubičkovi  

     parc. č. 363/1 a st. 110, v k.ú. Přepeře 

4. Heraldické symboly obce 

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 Čech 

                                                                        Jaroslav Keller 

 

Hlasování: pro návrh 7 členů 

  zdrželo se 0 členů 

  proti návrhu 0 členů 

 

Návrh na ověřovatelé zápisu byl schválen. 



k bodu 2:   

Informace ze setkání s vedením středočeského kraje – 

 

Pan starosta podal informace o průběhu jednání s vedením střed. kraje. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

k bodu 3: 

Žádost o změnu kat. území – Holubičkovi parc. č. 363/1 a st. 110, v k.ú. Přepeře – 

 

Manželé Holubičkovi žádají o převod pozemku do katastru Dobšín. 

 

Návrh usnesení na převod pozemku parc. č. 363/1 a st. 110 do katastru obce Dobšín. 

 

Hlasování: pro návrh 7 členů 

  zdrželo se 0 členů 

  proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na převod pozemku parc. č. 363/1 a st. 110 do katastru obce Dobšín byl 

schválen. 

 

k bodu 4 

Heraldické znaky obce - 

Na základě výsledků hlasování mezi obyvateli obcí vyhrála vlajka č. 4/2 a znak č.4. 

Návrh usnesení schválení podoby obecních symbolů   

 

Hlasování:       pro návrh 7 členů 

                        zdrželo se 0 členů 

   proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení schválení podoby obecních symbolů byl schválen.  

 

k bodu 5 

Různé : 

 

Žádost paní Růžičkové o odkoupení obecního pozemku.  

 

Návrh usnesení na záměr odkoupení obecního pozemku ve výši 500,- Kč +  náklady na 

zaměření a vklad do katastru.          

 

Hlasování:       pro návrh 7 členů 

                        zdrželo se 0 členů 

   proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na záměr odkoupení obecního pozemku ve výši 500,- Kč +  náklady na 

zaměření a vklad do katastru byl schválen. 

 

Nabídka kontejneru na likvidaci rostlinného oleje. 

 

Návrh usnesení na nabídku kontejneru k likvidaci rostlinného oleje. 



 

Hlasování:      pro návrh 7 členů 

                       zdrželo se 0 členů 

                       proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na nabídku kontejneru k likvidaci rostlinného oleje byl schválen. 

 

Svoz nebezpečného odpadu 1.4.2017 8.00-8.15 před obecním úřadem. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

Záznam o změně položky 1351 v rozpočtu. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

Oprava cesty v chatové osadě na Kamenici. 

 

Návrh usnesení na schválení cenové nabídky od společnosti SÚK Mladá Boleslav ve výši 

200.000,-Kč. 

 

Hlasování: pro návrh 7 členů 

  zdrželo se 0 členů 

  proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na schválení cenové nabídky od společnosti SÚK Mladá Boleslav ve výši 

200.000,-Kč byl schválen. 

 

Zkušební provoz hlášení rozhlasu. 

 

Zkušební provoz proběhl bez problémů a mezi občany velmi vítaný. 

 

Návrh usnesení na uzavření dlouhodobé smlouvy na zajištění provozu hlášení rozhlasu. 

 

Hlasování: pro návrh 7 členů 

  zdrželo se 0 členů 

  proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na uzavření dlouhodobé smlouvy na zajištění provozu hlášení rozhlasu byl 

schválen. 

 

Rozpočtové opatření č. 1/2017 

 

Návrh usnesení na schválení rozpočtového opatření č.1/2017. 

 

Hlasování: pro návrh 7 členů 

  zdrželo se 0 členů 

  proti návrhu 0 členů 

Návrh usnesení na schválení rozpočtového opatření č.1/2017 byl schválen. 

Komín obecní škola - rekonstrukce. 

 



Dvě cenové nabídky. Výhodnější od společnosti SOS komíny cenová nabídka ve výši 

38.000,- Kč bez DPH. 

 

Návrh usnesení na přijetí cenové nabídky od společnosti SOS komíny ve výši 38.000,-Kč bez 

DPH. 

 

Hlasování: pro návrh 7 členů 

  zdrželo se 0 členů 

  proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na přijetí cenové nabídky od společnosti SOS komíny ve výši 38.000,-Kč bez 

DPH byl schválen. 

 

VOS Jičín – valná hromada. 

 

Návrh usnesení na delegaci pana starosty Jaroslava Černého na valnou hromadu VOS Jičín. 

 

Hlasování:      pro návrh 7 členů 

                       zdrželo se 0 členů 

                       proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na delegaci pana starosty Jaroslava Černého na valnou hromadu VOS Jičín 

byl schválen. 

 

Žádost o povolení kácení dřevin – Petra Kaplanová Kamenice. 

 

Návrh usnesení povolení kácení dřevin – Petra Kaplanová Kamenice.  

 

Hlasování:        pro návrh 7 členů 

                         zdrželo se 0 členů 

                         proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení povolení kácení dřevin – Petra Kaplanová Kamenice byl schválen. 

 

Žádost o převzetí vodovodu a pozemku p.č. 845 od Šrajerových. 

 

Zastupitelstvo navrhuje převzít vodovod za cenu hydrantu. 

 

Návrh usnesení na převzetí vodovodu za cenu hydrantu od Šrajerových. 

 

Hlasování:        pro návrh 7 členů 

                         zdrželo se 0 členů 

                         proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na převzetí vodovodu + vypsání záměru za cenu hydrantu od manželů 

Šrajerových byl schválen. 

 

  



Pozemek p.č. 845 obec nepřevezme, dokud nebude veden jako cesta v katastru a nebude 

splňovat parametry cesty. 

 

Návrh usnesení na nepřevzetí pozemku p.č.845 od Šrajerových.  

 

Hlasování:        pro návrh 7 členů 

                         zdrželo se 0 členů 

                         proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na nepřevzetí pozemku p.č. 845 od Šrajerových byl schválen. 

Úklid příkopů za obcí Dobšín a Kamenice. 

 

Na přelomu března a dubna zajistí SÚS. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

Vyhláška o volném pobíhání psů. 

 

Příprava návrhu. 

 

 

OZ bere na vědomí. 

 

 

 

 

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.30 hod.      

Další zasedání 9. června 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 15.3.2017 

 

 

Zapisovatel:  Lenka Bočková                         Ověřovatelé zápisu:  Jiří Čech 

                                                                                                           

 

 

Jaroslav Keller 

 

 

 

 

Starosta obce:  



                                   

Obec Dobšín 

 

                                     U S N E S E N Í 

             ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín 

                               konaného dne 10.3.2017 

 

                                        č.  16 

 
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 Čecha a p. Jaroslava Kellera. 

3. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí informace ze setkání s vedením 

Středočeského kraje. 

4. Zastupitelstvo obce schvaluje převod p.č. 363/1 a st. 110 do katastru obce Dobšín. 

5. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje výběr heraldických znaků. 

6. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje žádost pí. Růžičkové o odkoupení obecního 

pozemku ve výši 500,-Kč + náklady na zaměření a vklad do katastru. 

7. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje nabídku kontejneru na likvidaci rostlinného oleje. 

8. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí svoz nebezpečného odpadu dne 1.4.2017. 

9. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí přípravu návrhu vyhlášky na volné pobíhání 

psů. 

10. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje cenovou nabídku na opravu cesty v chatové osadě 

na Kamenici od společnosti SÚS Mladá Boleslav ve výši 200.000,-Kč. 

11. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje podepsání dlouhodobé smlouvy na zajištění služby 

hlášení rozhlasu. 

12. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje cenovou nabídku na rekonstrukci komínu 

v obecní škole od společnosti Komíny SOS ve výši 38.000,-Kč bez DPH. 

13. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017. 

14. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje delegaci starosty Jaroslava Černého na valnou 

hromadu VOS Jičín. 

15. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje kácení dřevin pí. Petře Kaplanové Kamenice.   

16. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje převzetí vodovodu a vypsání záměru za cenu 

hydrantu od Šrajerových. 

17. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje nepřevzetí pozemku p.č. 845 od Šrajerových. 

18. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí úklid příkopů od společnosti SÚS. 

19. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí Záznam o změně položky 1351 v rozpočtu . 

 

 

Dobšín dne 15.3.2017 

 

 

 

 

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

                                                   

starosta obce Jaroslav Černý                                     místostarostka obce Lenka Bočková 


