
Obec Dobšín  

Zastupitelstvo obce Dobšín  

Zápis  

ze zasedání Zastupitelstva obce Dobšín,  

konaného dne 30.listopadu 2018, od 18:00 hodin.  

Zahájení zasedání zastupitelstva  

Zasedání Zastupitelstva obce Dobšín (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo 

zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jaroslavem Černým (dále jako 

„předsedající“).  

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno.  

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva 

(příloha 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 

všech 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 

3 zákona o obcích).  

* * *  

Určení ověřovatelů a zapisovatele  

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jiří Matějka a Václav Červinka a 

zapisovatelem Lenka Bočková. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Dobšín určuje ověřovateli zápisu Jiřího Matějku a 

Václava Červinku a zapisovatelem Lenku Bočkovou.  

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0.  

Usnesení č. 1 bylo schváleno.  

* * *  

 

 



Schválení programu  

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou 

předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední 

desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před 

hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.  

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje následující program zasedání:  

I) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele. Schválení programu. 

II) Informace ohledně dohody „Spádovost ZŠ“ 

III) Rozpočet pro rok 2019  

IV) Kontrolní zprávy Mikroregionu Český ráj 

V) Informace o dotačním titulu – sběrná místa, opravy místních 

komunikací 

VI) Diskuse  

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0.  

Usnesení č. 2 bylo schváleno.  

* * *  

Bod II – Informace ohledně dohody „Spádovost ZŠ“ 

Předsedající informoval o výsledku jednání se ZŠ Dolní Bousov. Byla 

podepsána smlouva na dobu neurčitou. V letošním roce proběhne jednání 

ohledně podpisu smlouvy na spádovost MŠ Dolní Bousov. 

Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí. 

* * *  

 

 



Bod III – Rozpočet pro rok 2019 

Návrh rozpočtu vyvěšen na úřední desce. Návrh rozpočtu na rok 2019 je 

vyrovnaný ve výši 3.216.000,-Kč. 

Rozpočtový výhled na rok 2020 – vyrovnaný ve výši 3.216.000,- Kč 

Rozpočtový výhled na rok 2021 – vyrovnaný ve výši 3.300.000,- Kč.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2019 a 

schvaluje rozpočtový výhled na rok 2020 a 2021.  

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0  

Usnesení č. 3 bylo schváleno.  

Bod IV – Kontrolní zprávy Mikroregionu Český ráj 

Předsedající informuje o úspěšném hospodaření Mikroregionu Český ráj. 

Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí. 

* * *  

Bod V – Informace o dotačním titulu – sběrná místa, opravy místních 

komunikací 

Předsedající informoval o vypsaném dotačním titulu na sběrná místa a opravy 

místních komunikací 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje zahájení řízení k žádosti o dotační 

titul a pověřuje pana starostu Jaroslava Černého k podpisu smlouvy 

v tomto jednání. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0.  

Usnesení č. 4 bylo schváleno.  

* * *  

 



Bod VI – Diskuse 

Poplatek za TDO na rok 2019 zůstává ve stejné výši 500,-Kč/osoba 

Poplatek za psa na rok 2019 zůstává ve stejné výši 50,-Kč/pes. 

Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí. 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na členy inventurizační 

komise. Byly podány následující návrhy: Předseda komise: Jiří Matějka, 

Členové komise: Lenka Bočková, Jiří Čech. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Dobšín volí členy inventarizační komise. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0.  

Usnesení č. 5 bylo schváleno.  

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na odměny. 

Byly podány následující návrhy: Marie Bočková 1.500,-Kč, Roman Boček 

1.500,-Kč, Lenka Mulačová 1.500,-Kč. 

Členové hasičské zásahové jednotky po doložení platné lékařské prohlídky: 

Velitel 2.000,-Kč, ostatní členové 1.500,-Kč. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje výši odměn.  

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0.  

Usnesení č. 6 bylo schváleno.  

Žádost Vojtěcha Hájka na finanční příspěvek ve výši 2.000,- na uspořádání 

turnaje ve stolním tenise. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje finanční příspěvek na turnaj ve 

stolním tenise ve výši 2.000,-Kč.  

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0.  



Usnesení č. 7 bylo schváleno.  

* * *  

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:00.  

Přílohy zápisu:  

1) Prezenční listina  

Zápis byl vyhotoven dne: 6.12.2018  

 

Zapisovatel:  Lenka Bočková  

 

Ověřovatelé:  Jiří Matějka, dne 6.12.2018  

Václav Červinka, dne 6.12.2018  

 

Starosta:   Jaroslav Černý, dne 6.12.2018 

 


