
                                                        Obec Dobšín                                 

 

                                         Z Á P I S č. 19 

                   ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín 

             konaného dne 15. září 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 

   Jaroslav Keller 

 

Program jednání:   

 

 

1. Zahájení 

2. Informace z aktuálních investičních akcí 

3. Rozpočtové opatření  

4. Oprava komunikací 

5.  Volby do PSPČR 

6.  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 

                                                                        Jaroslav Keller 

 

Hlasování: pro návrh 7 členů 

  zdrželo se 0 členů 

  proti návrhu 0 členů 

 

Návrh na ověřovatelé zápisu byl schválen. 



k bodu 2 + 4:   

Informace z aktuálních investičních akcí + opravy komunikací – 

 

Oprava cesty Kamenice – chataři – oprava dokončena prostřikem asfaltu. 

Oprava cesty Kamenice – p. Zajíc – oprava dokončena prostřikem asfaltu. 

Oprava cesty Kamenice – p. Louda – oprava pomocí recyklátu. 

Oprava podlahy Obecní hospoda – dokončeno. 

Oprava podlahy Obecní úřad -  aktuálně probíhá. 

Instalace tepelného čerpadla Obecní úřad – radiátory instalovány, nyní se čeká na dodání 

tepelného čerpadla. 

 

Dále je v plánu oprava cesty na Dobšíně – Křivský – autobusová zastávka u Hájku. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

 

k bodu 3: 

Rozpočtové opatření – č.3 

 

 

Hlasování: pro návrh 7 členů 

  zdrželo se 0 členů 

  proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na rozpočtové opatření č.3  byl schválen. 

 

k bodu 5 

Volby do PSPČR - 

 

20.-21.10.2017 proběhnou volby do PSPČR.  

 

OZ bere na vědomí. 

 

 

k bodu 6 

Různé : 

 

Žádost o zrušení trvalého pobytu p. Stanislava Minkse Dobšín 50.  

 

Návrh usnesení na zrušení trvalého pobytu p. Stanislava Minkse, Dobšín 50.  

        

 

Hlasování:       pro návrh 7 členů 

                        zdrželo se 0 členů 

   proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na zrušení trvalého pobytu p. Stanislava Minkse, Dobšín 50 byl schválen. 

 

  



Žádost o umístění radaru v obci. 

 

Proběhla jednání na umístění radaru v obci. Žádost byla schválena a radar bude umístěn na 

Dobšíně u Holubičků. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

Žádost o prodej části pozemku – manželé Šrytrovi a manželé Zimovi. 

 

Cenová nabídka 100,-/m2. 

 

Návrh usnesení na cenovou nabídku 100,-/m2 z prodeje pozemku. 

 

Hlasování: pro návrh 7 členů 

  zdrželo se 0 členů 

  proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na cenovou nabídku 100,-/m2 z prodeje pozemku byl schválen. 

 

Nyní žádost poslána na katastrální úřad. 

 

Zájezd Cukrovar a Lihovar Dobrovice. 

 

Dne 21.10. se uskuteční zájezd do Cukrovaru a lihovaru v Dobrovicích. 

 

Návrh usnesení na úhradu autobusu z obecního rozpočtu. 

 

Hlasování: pro návrh 7 členů 

  zdrželo se 0 členů 

  proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na úhradu autobusu z obecního rozpočtu byl schválen. 

 

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.15 hod.      

Další zasedání 10. listopadu 2017 od 18.00 hod. v hospůdce na Dobšíně.           

 

Součástí tohoto zápisu jsou přílohy: 

1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce 

2. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce  

 

 Dobšín dne 17.9.2017 

 

 

Zapisovatel:  Lenka Bočková                         Ověřovatelé zápisu:  Jiří Matějka 

                                                                                                           

 

 

Jaroslav Keller 

Starosta obce:  



Obec Dobšín 

 

                                     U S N E S E N Í 

             ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín 

                               konaného dne 15.9.2017 

 

 

 

                                        č.  19 

 
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 p. Jaroslava Kellera. 

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

oprav komunikací. 

4. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.3. 

5. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí složení volební komice do PSPČR. 

6. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje žádost o zrušení trvalého bydliště p. Stanislava 

Minkse, Dobšín 50. 

7. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí umístění radaru na Dobšíně. 

8. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje cenovou nabídku na prodej části pozemku ve výši 

100,-/m2. 

9. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje úhradu autobusu z obecního rozpočtu na zájezd 

do Cukrovaru a lihovaru v Dobrovicích. 

 

 

 

 

 

 

 

Dobšín dne 17.9.2017 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                   

starosta obce Jaroslav Černý                                     místostarostka obce Lenka Bočková 


