
                                                      Obec Dobšín                                 

 

                                        Z Á P I S č. 22 

                   ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín 

             konaného dne 9. března 2018 v 18:00hod.  

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

       Jiří Matějka, Filip Hájek  

Omluveni:                                   Neomluveni: 

 

 

Zapisovatel:    Lenka Bočková                                  Ověřovatelé zápisu:   Jiří Čech 

   Jiří Matějka 

 

 

 

Program jednání:   

 

 

1. Zahájení 

2. Územní plán  

3. Vodojem - oprava 

4. Program oslav výročí hasičů, pamětní deska legionáře 

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 

                                                                        Jiří Matějka 

 

Hlasování: pro návrh 7 členů 

  zdrželo se 0 členů 

  proti návrhu 0 členů 

 

Návrh na ověřovatele zápisu byl schválen. 



 

k bodu 2:   

Územní plán – zpráva o uplatňování 

 

OZ projednalo zprávu o uplatňování Územního plánu. Po dobu 15 dnů je možné 

připomínkovat změny v územním plánu z řad občanů. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

k bodu 3: 

Vodojem - oprava  

 

Po odborném prohlédnutí vodojemu byla vypracovaná celková zpráva na rekonstrukci. 

Její realizace proběhne v průběhu podzimních měsíců. 

 

Návrh usnesení na opravu vodojemu 

 

Hlasování: pro návrh 7 členů 

  zdrželo se 0 členů 

  proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na opravu vodojemu byl schválen. 

 

 

OZ bere na vědomí. 

 

k bodu 4: 

Program oslav výročí hasičů, pamětní deska legionáře 

 

Obecní úřad se bude finančně na oslavách podílet. V průběhu oslav bude odhalena pamětní 

deska legionáře.           

 

OZ bere na vědomí. 

 

k bodu 5: 

 

Rozpočtové opatření č. 2. 

 

Návrh usnesení na schválení rozpočtového opatření č. 2. 

 

Hlasování: pro návrh 7 členů 

  zdrželo se 0 členů 

  proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení rozpočtové opatření č. 2 byl schválen. 

 

  



Žádost p. Richarda Sobotky o odprodeji části pozemku č. 665/9  - 24m2. 

 

OZ navrhuje prodej pozemku s podmínkou zachování odvodnění příkopů. 

 

Návrh usnesení o odprodeji části pozemku č. 665/9 – 24m2 ve výši 1.500,-Kč + poplatky 

spojené s řízením a vyhlášení záměru. 

 

Hlasování: pro návrh 7 členů 

  zdrželo se 0 členů 

  proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení o vyhlášení záměru odprodeje části pozemku č. 665/9 – 24m2 ve výši 1.500,-

Kč + poplatky spojené s řízením byl schválen. 

 

Žádost pí. Moniky Hůlové o odprodeji zbylé části pozemku č. 665/9. 

 

OZ je ochotné prodat pouze část pozemku bez rybníčku. V případě zájmu pí. Hůlové bude 

domluvena po zaměření pozemku prodejní cena. 

 

OZ bere na vědomí.  

 

Svoz nebezpečného odpadu 17. března v 8.00 hodin u Obecního úřadu. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

Žádost Zahrádkáři Přepeře o finanční příspěvek. 

 

Návrh usnesení na finanční příspěvek Zahrádkáři Přepeře. 

Hlasování:      pro návrh 0 členů 

                       zdrželo se 0 členů 

                       proti návrhu 7 členů 

 

Návrh usnesení na finanční příspěvek Zahrádkáři Přepeře nebyl schválen. 

 

Dotační titul zahradní kompostér + štěpkovač. 

 

Návrh usnesení na účast v dotačním titulu „Kompostéry do domácností a štěpkovač“. 

Hlasování:      pro návrh 7 členů 

                       zdrželo se 0 členů 

                       proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na účast v dotačním titulu „Kompostéry do domácností a štěpkovač“ byl 

schválen. 

 

  



Žádost p. Bočkové na finanční příspěvek na Masopustní průvod, Dětský karneval a 

Retro karneval ve výši 4.000,-Kč.  

 

Návrh usnesení na schválení příspěvku ve výši 4000,-Kč na Masopustní průvod, Dětský 

karneval a Retro karneval. 

 

Hlasování:      pro návrh 7 členů 

                       zdrželo se 0 členů 

                       proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení příspěvku ve výši 4.000,-Kč na Masopustní průvod, Dětský karneval a Retro 

karneval byl schválen. 

 

Žádost SDH Dobšín - Kamenice na finanční příspěvek na tombolu na Tradiční ples ve 

výši 3.000,-Kč.  

 

Návrh usnesení na schválení příspěvku ve výši 3000,-Kč na tombolu na Tradiční ples. 

 

Hlasování:      pro návrh 7 členů 

                       zdrželo se 0 členů 

                       proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení příspěvku ve výši 3.000,-Kč na tombolu na Tradiční ples byl schválen. 

 

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.30 hod.       

 

Další termín zasedání 6. dubna 2018 v 18.00 hod.           

 

 

 

 

Součástí tohoto zápisu jsou přílohy: 

1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce 

2. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce  

 

  

Dobšín dne 13.3.2018 

 

 

 

Zapisovatel:  Lenka Bočková                         Ověřovatelé zápisu:  Jiří Čech 

                                                                                                           

 

 

Jiří Matějka 

 

 

 

Starosta obce:  



                           

     Obec Dobšín 

 

                                     U S N E S E N Í 

             ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín 

                               konaného dne 9.3.2018 

 

                                        č.  22 

 
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. Jiřího Matějku. 

3. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí zprávu o uplatňování Územního plánu. 

4. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje rekonstrukci vodojemu, která proběhne v průběhu 

podzimních měsíců. 

5. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí oslavy hasičů a odhalení pamětní desky 

legionáře. 

6. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje rozpočtové opatření č. 2. 

7. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje vyhlášení záměru na prodej části pozemku č.665/9 

– 24m2 p. Sobotkovi ve vyši 1.500,-Kč + poplatky spojené s řízením. Podmínkou je 

zachování odvodnění příkopů. 

8. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí návrh prodeje pozemku č.665/9 pí. Monice 

Hůlové bez rybníčku. 

9. Zastupitelstvo obce bere na vědomí svoz nebezpečného odpadu dne 17.3.2018. 

10. Zastupitelstvo obce Dobšín neschvaluje finanční příspěvek Zahrádkářům Přepeře. 

11. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje účast obce v dotačním titulu na kompostéry  

do domácnosti + štěpkovač   - proběhne dotazníková akce v obci. 

12. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje žádost pí. Bočkové o finanční příspěvek ve výši 

4.000,-Kč na Masopustní průvod, Dětský karneval a Retro karneval. 

13. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje žádost SDH Dobšín-Kamenice o finanční příspěvek 

ve výši 3.000,-Kč na tombolu na Tradiční ples. 

 

 

 

 

Dobšín dne 13.3.2018 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                   

starosta obce Jaroslav Černý                                     místostarostka obce Lenka Bočková 


