
                                                      Obec Dobšín                                 

 

                                        Z Á P I S č. 20 

                   ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín 

             konaného dne 10. listopadu 2017 v 18:00hod.  

 
Přítomni: Jaroslav Černý, Lenka Bočková, Jiří Čech, Václav Červinka,  Jaroslav Keller,  

 

Omluveni:     Jiří Matějka, Filip Hájek                      Neomluveni: 

 

 

Zapisovatel:    Lenka Bočková                                  Ověřovatelé zápisu:   Jiří Čech 

   Václav Červinka 

 

 

 

Program jednání:   

 

 

1. Zahájení 

2. Rozpočet na rok 2018  

3. Plán aktivit na rok 2018 

4. 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   Jiří Čech 

                                                                        Václav Červinka 

 

Hlasování: pro návrh 5 členů 

  zdrželo se 0 členů 

  proti návrhu 0 členů 

 

Návrh na ověřovatele zápisu byl schválen. 

 



k bodu 2:   

Rozpočet na rok 2018 – 

 

Návrh rozpočtu vyvěšen 22.10.2017. 

 

Návrh usnesení na schválení rozpočtu na rok 2018. 

 

Hlasování: pro návrh 5 členů 

  zdrželo se 0 členů 

  proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení rozpočtu na rok 2018 byl schválen. 

 

 

k bodu 3: 

Plán aktivit na rok 2018 – 

 

Hospodaření 2017: 

 

Oprava cest na Kamenici – chatová osada, úsek cesty p. Zájíc – p. Hoberland. 

Pořízení kontejneru. 

Výměna tepelného zdroje na OÚ. 

Sázení stromů z dotačního programu. 

Rozšíření dětského hřiště a oprava plotu. 

Rekonstrukce podlahy v hospodě na Dobšíně. 

Rekonstrukce podlahy na OÚ a pořízení nového mobiliáře. 

Projektová dokumentace k rozšíření hasičské zbrojnice a žádost o stavební povolení. 

Dokončení pasportu místních komunikací. 

 

V plánu do konce roku 2017: 

 

Instalace měřice rychlosti. 

Oprava cesty na Dobšíně – autobusová zastávka – p. Křivský. 

Rozšíření veřejného osvětlení. 

 

Plán aktivit na rok 2018: 

 

Žádost o dotaci na přístavbu hasičské zbrojnice. 

Rozšíření dětského hřiště. 

Oprava cesty na Kamenici za p. Rychtrem a p. Štěpánkem. 

Úprava ostrůvků pro kontejnery. 

Rekonstrukce vodojemu. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

k bodu 4 

Různé : 

 

Žádost Mateřské školy Obruby o finanční příspěvek. 

 



Návrh usnesení na schválení příspěvku ve výši 1.500,-Kč pro Mateřskou školu Obruby. 

.           

Hlasování:       pro návrh 5 členů 

                        zdrželo se 0 členů 

   proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení příspěvku ve výši 1.500,-Kč pro Mateřskou školu Obruby byl schválen. 

 

Žádost p. Hájka na finanční příspěvek na turnaj ve stolním tenise.  

 

Návrh usnesení na schválení příspěvku ve výši 2.000,-Kč na turnaj ve stolním tenise. 

 

Hlasování:      pro návrh 5 členů 

                       zdrželo se 0 členů 

                       proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení příspěvku ve výši 2.000,-Kč na turnaj ve stolním tenise byl schválen. 

 

Žádost o finanční příspěvek na Mikulášskou nadílku. 

 

Návrh usnesení na schválení finančního příspěvku ve výši 4.000,-Kč na Mikulášskou nadílku. 

 

Hlasování:      pro návrh 5 členů 

                       zdrželo se 0 členů 

                       proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na finanční příspěvek ve výši 4.000,-Kč na Mikulášskou nadílku byl schválen. 

 

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – hospoda Dobšín. 

 

Návrh usnesení na schválení prodloužení nájemní smlouvy od 1.1. 2018 na dobu neurčitou 

s výpovědní lhůtou 3 měsíce pro nynějšího nájemce p. Propílka. 

 

Hlasování:      pro návrh 5 členů 

                       zdrželo se 0 členů 

                       proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na prodloužení nájemní smlouvy od 1.1.2018 na dobu neurčitou s výpovědní 

lhůtou 3 měsíce pro p. Propílka byl schválen. 

 

Bude objednána generální oprava veřejného osvětlení a rozhlasu. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

 

Návrh odměn 2017. 

 

P. Boček (zahradník) – 1.500,-Kč 

Pí. Bočková (jubilea) – 1.500,-Kč 

Pí. Mulačová (kronika) – 5.000,-Kč 



Členové zásahové jednotky SDH – velitel 2.000,-Kč, členové 1.500,-Kč 

 

Návrh usnesení na schválení odměny pro zahradníka, jubilea, kronikářku a členy zásahové 

jednotky SDH. 

 

Hlasování:      pro návrh 5 členů 

                       zdrželo se 0 členů 

                       proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na odměny pro zahradníka, jubilea, kronikářku a členy zásahové jednotky 

SDH 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 10.11.2017 

 

 

 

Zapisovatel:  Lenka Bočková                         Ověřovatelé zápisu:  Jiří Čech 

                                                                                                           

 

 

Václav Červinka 

 

 

 

 

 

Starosta obce:  

                              

    

 

 

 

 

 

 



      Obec Dobšín 

 

                                     U S N E S E N Í 

             ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín 

                               konaného dne 10.11.2017 

 

                                        č.  20 

 
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 Václava Červinku. 

3. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje rozpočet na rok 2018. 

4. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí hospodaření za rok 2017 a plán aktivit na 

rok 2018.  

5. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje příspěvek ve výši 1.500,-Kč pro Mateřskou školu 

Obruby. 

6. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje příspěvek ve výši 2.000,-Kč na turnaj ve stolním 

tenise. 

7. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje příspěvek ve výši 4.000,-Kč na Mikulášskou 

nadílku. 

8. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje prodloužení nájemní smlouvy od 1.1.2018 na dobu 

neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce pro nynějšího nájemce p. Propílka – hospoda 

Dobšín. Záměr byl vyvěšen 12.10.2017 

9. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí objednání generální opravy veřejného 

osvětlení a rozhlasu. 

10. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje výši odměn pro zahradníka 1.500,-Kč, jubilea 

1.500,-Kč, kronikářku 5.000,-Kč, jednotku SDH velitel 2.000,-Kč, členové 1.500,-Kč. 

 

 

 

 

Dobšín dne 10.11.2017 

 

 

 

 

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

                                                   

starosta obce Jaroslav Černý                                     místostarostka obce Lenka Bočková 


