
Obec Dobšín  

Zastupitelstvo obce Dobšín  

Zápis  

ze zasedání Zastupitelstva obce Dobšín,  

konaného dne 28.prosince 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 Jaroslav Keller a Filip Hájek 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 Jaroslava Kellera a 

Filipa Hájka 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) Rozpočet pro rok 2019 

III) Rozpočtové opatření č. 7 

IV) Diskuse 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0.  

Usnesení č. 2 bylo schváleno.  

* * *  

Bod II – Rozpočet obce na rok 2019 

Předsedající informoval, že rozpočet byl řádně vyvěšen a bez připomínek během 

15denní lhůty je připraven ke schválení. Předsedající dal hlasovat „Schválení 

rozpočtu obce na rok 2019“ 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje rozpočet obce na rok 2019, který je 

vyrovnaný a členěn na paragrafy. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0.  

Usnesení č. 3 bylo schváleno.  

* * *  



 

 

 

Bod III – Rozpočtové opatření č. 7 

Rozpočtové opatření č. 7 – řešení úpravy rozpočtu 2018 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje rozpočtové opatření č. 7.  

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0  

Usnesení č. 3 bylo schváleno.  

* * *  

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:00.  

Přílohy zápisu:  

1) Prezenční listina  

Zápis byl vyhotoven dne: 30.12.2018  

 

Zapisovatel:  Lenka Bočková  

 

Ověřovatelé:  Jaroslav Keller, dne 30.12.2018  

Filip Hájek, dne 30.12.2018  

 

Starosta:   Jaroslav Černý, dne 30.12.2018 

 


