
                                                             Obec Dobšín                                 

 

                                            Z Á P I S č. 23 

                      ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín 

               konaného dne 6. dubna 2018 v 18:00hod. na OÚ 

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

Keller 

 

Omluveni:  Filip Hájek                                                        Neomluveni: 

 

 

Zapisovatel:    Lenka Bočková                                  Ověřovatelé zápisu:   Jiří Matějka 

   Jiří Čech 

 

 

Program jednání:   

 

1. Zahájení 

2. Informace z provedeného auditu 

3. Schválení závěrečného účtu 

4. Schválení účetní uzávěrky 2017 

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 6 členů zastupitelstva obce – prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení 

schopné. 

 

 

Zapisovatelka jednání pí. Lenka Bočková. 

 

ZO bere na vědomí. 

 

Ověřovateli zápisu byli navrženi:                              Jiří Matějka 

                                                                         Jiří Čech 

 

Hlasování: pro návrh 6 členů 

  zdrželo se 0 členů 

  proti návrhu 0 členů 

 



Návrh na ověřovatele zápisu byl schválen. 

 

k bodu 2: 

  

ZO vzalo na vědomí výsledky auditu. 

 

Návrh usnesení vzetí na vědomí výsledky auditu. 

 

Hlasování:    pro návrh 6 členů 

  zdrželo se 0 členů 

  proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na Opatření k nápravě chyb byl schválen.  

 

 

k bodu 3: 

 

Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobšín za 

rok 2017. Předmětem přezkoumání byly údaje o ročním hospodaření obce. Zastupitelstvo 

projednalo a schválilo bez výhrad Účetní závěrku obce za rok 2017. Zastupitelstvo projednalo 

a schválilo bez výhrad Závěrečný účet obce za rok 2017, který byl sestaven ke dni 1, byl 

vyvěšen dne  5.4. 2018, sejmut dne 5.4. 2018. ZO byly předloženy všechny výkazy, které jsou 

obsaženy v závěrečném účtu. 

 

Návrh usnesení na Účetní závěrku za rok 2017, Závěrečný účet za rok 2017 a souhlas 

s celoročním hospodařením obce. 

 

Hlasování:        pro návrh 6 členů 

                         zdrželo se 0 členů 

                         proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na Účetní závěrku za rok 2017, Závěrečný účet za rok 2017 a souhlas 

s celoročním hospodařením obce byl schválen. 

 

Různé 

 

Bod 4. 

Informace o oznámené kontrole z hasičského záchranného sboru Středočeského kraje na den 

24.4.2018. 

 

Bod 5. 

Informace o zájezdu „vinný sklípek“ ve dnech 10. – 11. listopadu 2018. Návrh na příspěvek 

na dopravu. 

Návrh usnesení na příspěvek na dopravu 

 

Hlasování:         pro návrh 6 členů 

                           zdrželo se 0 členů 

                           proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na příspěvek na dopravu byl schválen. 



Bod 6. 

Přihláška do Svazu měst a obcí České republiky. 

Návrh usnesení na přihlášení obce do Svazu měst a obcí České republiky 

 

Hlasování:         pro návrh 6 členů 

                           zdrželo se 0 členů 

                           proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na přihlášení obce do Svazu měst a obcí České republiky byl schválen. 

 
 

 

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.00 hod.       

 

Součástí tohoto zápisu jsou přílohy: 

1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce 

2. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce  

 

 Dobšín dne 6.4.2018 

 

Zapisovatel:  Lenka Bočková                         Ověřovatelé zápisu: Jiří Matějka 

                                                                                                           

 

Jiří Čech 

 

Starosta obce:  

  

      

  



 

 Obec Dobšín 

 

                                     U S N E S E N Í 

             ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín 

                              konaného dne 6.4.2018 

 

                                        č.  23 

 
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 Jiřího Čecha. 

3. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí výsledky auditu hospodaření za rok 

2017 

4. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje bez výhrad Účetní závěrku za rok 2017,  

5. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje bez výhrad Závěrečný účet za rok 2017 a 

celoroční hospodaření obce za rok 2017. 

6. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje příspěvek na dopravu podzimního zájezdu 

„vinný sklípek“ ve dnech 10. – 11.11. 2018. 

7. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje přihlášení obce do Svazu měst a obcí České 

republiky. 

 

 

 

 

 

       

Dobšín dne 6.4.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

starosta obce Jaroslav Černý                                     místostarostka obce Lenka Bočková 


