
                                                        Obec Dobšín                                 

 

                                         Z Á P I S č. 17 

                   ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín 

             konaného dne 9. června 2017 v 18:00hod.  

 
 

Přítomni: Jaroslav Černý, Lenka Bočková, Václav Červinka, Filip Hájek, Jaroslav Keller,  

 

 

Omluveni:  Jiří Čech, Jiří Matějka                            Neomluveni: 

 

 

Zapisovatel:   Lenka Bočková                                  Ověřovatelé zápisu:   Filip Hájek 

   Václav Červinka 

 

 

 

Program jednání:   

 

 

1. Zahájení 

2. Informace z aktuálních investičních akcí 

3. Pasporty komunikací 

4. Žádost o odprodej pozemku parc. č. 665/44; 665/46 

5.  Rozšíření atrakcí na dětském hřišti 

6.  Obecní hospoda – pronájem 

7. Rozpočtový výhled 2018/2019 

8. 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 5 členů zastupitelstva obce – prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení 

schopné. 

 

Zapisovatelka jednání pí. Lenka Bočková. 

 

OZ bere na vědomí. 

 



 

Ověřovateli zápisu byli navrženi:                             Filip Hájek 

                                                                        Václav Červinka 

 

Hlasování: pro návrh 5 členů 

  zdrželo se 0 členů 

  proti návrhu 0 členů 

 

Návrh na ověřovatelé zápisu byl schválen. 

 

k bodu 2:   

Informace z aktuálních investičních akcí – 

 

Oprava cesty v chatové osadě na Kamenici nadále pokračuje. 

Podlaha v Obecní škole – část hospody je nově vylitá a nyní se bude pokládat dlažba. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

k bodu 3: 

Pasporty komunikací – 

 

Jsou v procesu přípravy. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

k bodu 4 

Žádost o odprodej pozemku parc. č. 665/44 - 

 

Žádost manželé Šrytrovi a manželé Zimovi. Nutno smluvně řešit odtok, který je ve spodní 

části pozemku. Bude zahájeno jednání se žadateli. 

 

Návrh usnesení na záměr odkoupení obecního pozemku parc. č. 665/44 a 665/46. 

 

Hlasování:      pro návrh 5 členů 

                       zdrželo se 0 členů 

  proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na záměr odkoupení obecního pozemku parc. č. 665/44 a 665/46  byl 

schválen. 

 

k bodu 5 

Rozšíření atrakcí na dětském hřišti  

 

Oplocení dětského hřiště – proběhne brigádně. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

Dětské hřiště bude rozšířeno o lanovou prolézačku a kyvadlovou houpačku. 

 



Následně bude vypracována žádost o získání dotace na rozšíření o další produkty a venkovní 

posilovací stroje pro dospělé. 

 

Hlasování:       pro návrh 5 členů 

                        zdrželo se 0 členů 

   proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na rozšíření dětského hřiště o další prvky a žádost o dotaci byl schválen. 

 

k bodu 6 

Obecní hospoda – pronájem - 

 

30.6.2017 vyprší smlouva s paní Hertou Protivnou. 

 

Návrh usnesení na záměr obce pronajmout prostory k podnikání v budově Dobšín č. 41. 

         

 

Hlasování:       pro návrh 5 členů 

                        zdrželo se 0 členů 

   proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na záměr obce pronajmout prostory k podnikání v budově Dobšín č. 41 byl 

schválen. 

 

Paní Herta Protivná dluží nájemné od počátku roku 2017. Bude vytvořen splátkový kalendář 

na uhrazení vzniklého dluhu. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

k bodu 7 

Rozpočtový výhled 2018/2019 

 

Návrh usnesení na rozpočtový výhled 2018/2019. 

 

Hlasování:       pro návrh 5 členů 

                        zdrželo se 0 členů 

   proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na rozpočtový výhled 2018/2019 byl schválen. 

 

Rozpočtové opatření č. 5/2017 

 

Návrh usnesení rozpočtového opatření č. 5/2017. 

 

Hlasování:       pro návrh 5 členů 

                        zdrželo se 0 členů 

   proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení rozpočtového opatření č. 5/2017 byl schválen. 

 



k bodu 8 

Obecní znak a vlajka – 

 

Schváleno poslaneckou sněmovnou. Nyní budou osloveny firmy na výrobu vlajky a znaku. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

Žádost pana Sobotky o odkoupení části pozemku parc. č. 665/9. 

 

Jedná se o část pozemku před pozemkem pana Sobotky. 

 

 Návrh usnesení na záměr odkoupení části obecního pozemku parc. č. 665/9. 

 

Hlasování:       pro návrh 5 členů 

                        zdrželo se 0 členů 

   proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na záměr odkoupení části obecního pozemku parc. č. 665/9 byl schválen. 

 

Bude zahájeno jednání o podmínkách prodeje. 

 

Žádost paní Hůlové o odkoupení části pozemku parc. č. 665/9. 

 

Jedná se o část pozemku od pana Sobotky k autobusové zastávce. 

 

Návrh usnesení na záměr odkoupení části obecního pozemku parc. č. 665/9. 

 

Hlasování:       pro návrh 0 členů 

                        zdrželo se 0 členů 

   proti návrhu 5 členů 

 

Návrh usnesení na záměr odkoupení části obecního pozemku parc. č. 665/9 nebyl schválen. 

V této části pozemku bude Obecní úřad budovat sběrné stanoviště tříděného odpadu. 

 

Tepelné čerpadlo na OÚ – 

 

Probíhá výběrové řízení. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

Dividendový účet –  

 

Návrh usnesení na převod částky 500.000,-Kč z běžného účtu na dividendový účet. 

 

Hlasování:       pro návrh 5 členů 

                        zdrželo se 0 členů 

   proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na převod částky 500.000,-Kč z běžného účtu na dividendový účet byl 

schválen. 



Závěrečný účet 2016 Mikroregion Český ráj – Pod Mužským 

 

OZ bere na vědomí. 

 

Vývoz odpadních jímek – 

 

Návrh usnesení na příspěvek vývozu odpadních jímek 2x ročně ve výši 500,-Kč na jedno číslo 

popisné s trvalým bydlištěm. 

 

Hlasování: pro návrh 5 členů 

  zdrželo se 0 členů 

  proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na příspěvek vývozu odpadních jímek 2x ročně ve výši 500,-Kč na jedno číslo 

popisné s trvalým bydlištěm byl schválen. 

 

Mobilní skladovací kontejner - 

 

Návrh usnesení na nákup mobilního skladovacího kontejneru. 

 

Hlasování: pro návrh 5 členů 

  zdrželo se 0 členů 

  proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na nákup mobilního skladovacího kontejneru byl schválen. 

 

Umístění za Obecní školou. 

 

Žádost o příspěvek na hasičskou soutěž v netradičním útoku pořádanou dne 17.6.2017 - 

 

Návrh usnesení na příspěvek na hasičskou soutěž ve výši 3.000,- Kč. 

 

Hlasování:      pro návrh 5 členů 

                       zdrželo se 0 členů 

                       proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na příspěvek na hasičskou soutěž ve výši 3.000,-Kč byl schválen. 

 

Žádost o příspěvek na pohádkový les pořádaný dne 9.9.2017. 

 

Návrh usnesení na příspěvek na pohádkový les ve výši 8.000,- Kč.  

 

Hlasování:        pro návrh 5 členů 

                         zdrželo se 0 členů 

                         proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na příspěvek na pohádkový les ve výši 8.000,- Kč byl schválen. 

 

 

 



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 13.6.2017 

 

 

 

 

 

Zapisovatel:  Lenka Bočková                         Ověřovatelé zápisu:  Filip Hájek 

                                                                                                           

 

 

 

 

Václav Červinka 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce:  

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Dobšín 

 

                                     U S N E S E N Í 

             ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín 

                               konaného dne 9.6.2017 

 

                                        č.  17 

 
1. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí zapisovatele zápisu pí. Lenku Bočkovou. 

2. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání 

zastupitelstva obce p. Filipa Hájka a p. Václava Červinku. 

3. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí informace z aktuálních investičních akcí. 

4. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí přípravu pasportu komunikací. 

5. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje záměr prodeje obecního pozemku parc. č. 665/44 a 

665/46. 

6. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje záměr pronájmu obecních prostorů Dobšín č. 51 - 

hospoda. 

7. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí splátkový kalendář na uhrazení dluhu paní 

Herty Protivné. 

8. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí oplocení dětského hřiště – řešeno brigádně. 

9. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje rozšíření dětského hřiště o dva herní prvky. 

10. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje vypracování žádosti dotace na rozšíření dětského 

hřiště o další herní prvky a vybavení venkovní posilovny pro dospělé. 

11. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje rozpočtový výhled 2018/2019. 

12. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje rozpočtové opatření č 5/2017. 

13. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí schválení obecního znaku a vlajky 

poslaneckou sněmovnou. 

14. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje záměr odprodeje části pozemku parc. č. 665/9. 
15. Zastupitelstvo obce Dobšín neschvaluje prodej zbývající části pozemku parc. č. 665/9. 

16. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí probíhající výběrového řízení na tepelné 

čerpadlo na OÚ. 

17. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje převod částky 500.000,-Kč z běžného účtu na účet 

dividendový. 

18. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí závěrečný účet 2016Mikroregionu Český ráj 

– Pod Mužským. 

19. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje příspěvek 500,- Kč 2x ročně na jedno číslo popisné 

s trvalým bydlištěm na vývoz odpadních vod. 

20. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje nákup mobilního skladovacího kontejneru. 

21. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje příspěvek na hasičskou soutěž ve výši 3.000,-Kč. 

22. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje příspěvek na pohádkový les ve výši 8.000,- Kč. 

 

Dobšín dne 13.6.2017 

 

 

 

 

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

                                                   

starosta obce Jaroslav Černý                                     místostarostka obce Lenka Bočková 


