Obec Dobkovice
Zastupitelstvo obce Dobkovice
Program
ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dobkovice,
konaného dne 31.10.2018 ve slavnostní místnosti obecního úřadu,
od 18:00 hodin.
Předsedající popřál členům ZO ke zvolení a předal jim osvědčení o zvolení. Zároveň poděkoval
členům bývalého zastupitelstva za spolupráci v minulém volebním období a zahájil veřejné
zasedání.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání bylo zahájeno v 18.00 hodin dosavadním starostou obce p. Michalem Faltusem („dále jako
předsedající“):
Předsedající uvítal všechny na ustavujícím zasedání, které bylo svoláno v souladu se § 91 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a to po uplynutí lhůty pro podání
návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování – žádný návrh podán nebyl. Informace o svolání
tohoto zasedání byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu
Dobkovice od 22.10.2018 a současně byla zveřejněna také na „elektronické úřední desce“ úřadu.
Dle prezenční listiny je přítomno 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9), zastupitelstvo je
usnášeníschopné (pres. listina tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu).
K zápisu z předchozího zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky a je tedy schválen.
Dále předsedající upozornil přítomné, že průběh zasedání je nahráván.
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Na ověřovatele dnešního zápisu navrhuji p. Renatu Lejnarovou a p. Jiřinu Kotalíkovou, na
zapisovatele navrhuji p. Moniku Martínkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schválilo na ověřovatele zápisu p. Renatu Lejnarovou a p. Jiřinu Kotalíkovou.
Na zapisovatele p. Moniku Martínkovou.
Výsledek hlasování: Pro 9 hlasů Proti 0 hlasů Zdrželi se 0 hlasů
Usnesení č. 1 bylo schváleno
Zánik mandátu člena ZO z důvodu rezignace:
Dle ustanovení § 55 odst. 2 písm. b) zákona o volbách do zastupitelstev obcí mandát člena ZO zaniká
ex lege, tedy ze zákona, dnem, kdy starosta obce obdrží písemnou rezignaci člena ZO na jeho mandát.
Členka ZO Dobkovice p. Miroslava Zatočilová rezignovala na svůj mandát dne 17. 10. 2018,
z pracovních důvodů.
Nastupování náhradníka na uprázdněný mandát v zastupitelstvu obce:
Problematika nastupování náhradníka je řešena v ustanovení § 56 zákona o volbách do zastupitelstev
obcí. Uprázdní-li se mandát, nastupuje ex lege, den po dni, kdy došlo k zániku mandátu podle
§ 56 odst. 1 zákona o volbách do ZO, náhradník za odstoupivšího člena zastupitelstva náhradník
z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí podle § 45 odst. 5 zákona o volbách do ZO.
V souladu s § 69 odst. 2 a 3 zákona o obcích poté nový člen ZO na prvním zasedání ZO, kterého se
zúčastní, složí slib. Náhradníkem je dle pořadí pan Zdeněk Štol.
Následuje složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající vyzval členy ZO ke složení slibu v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích. Upozornil, že
odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že člen ZO p. Bruk přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích
(Znění slibu „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Dobkovice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České
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republiky.“) a předsedající vyzval jednotlivě všechny členy ZO ke složení slibu pronesením slova
„slibuji“ a k podpisu na připraveném archu (příloha č. 2). Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit
slib ani nesložil slib s výhradou. Složení slibu tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.
2) Schválení navrženého programu,
který byl řádně zveřejněn na úřední desce OÚ včetně desky elektronické (příloha č.3 tohoto zápisu).
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na
doplnění. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Navržený program:
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
3) volba starosty a místostarosty, při níž bude provedeno:
a) určení počtu místostarostů
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm.
a/ zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
4) dalším bodem programu je zřízení výborů, přičemž bude
provedeno:
a) určení počtu členů výborů
b) určení způsobu volby předsedů a členů výborů
c) volba předsedů výborů
d) volba členů výborů
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
6) Záměr obce pronajmout prostory restaurace „Na Pile“ Dobkovice č. p. 123
7) Záměr obce pronajmout část p.p.č. 495 v k.ú. Prosetín u Dobkovic, část p.p.č. 855
a část p.p.č. 96/2 vše v k.ú. Dobkovice
8) Různé
9) Rozpočtové opatření č. 4/2018
10) Diskuse
11) Závěr
Návrh na doplnění programu nebyl předložen, členové ZO byli vyzváni k hlasování
o předloženém návrhu programu
Výsledek hlasování: Pro 9 hlasů Proti 0 hlasů Zdrželi se 0 hlasů
Usnesení č. 2 bylo schváleno
3) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů:
Předsedající navrhnul, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy ani
připomínky nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno.
Návrh usnesení:
ZO schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro 9 hlasů Proti 0 hlasů Zdrželi se 0 hlasů
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce
uvolněni (§ 71 zákona o obcích):
Předsedající dále navrhnul, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm.
a) zákona o obcích, aby členové zastupitelstva obce byli uvolněni pouze pro výkon funkce starosty
obce.
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Návrh usnesení:
ZO Dobkovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce
starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro 9 hlasů Proti 0 hlasů Zdrželi se 0 hlasů
Usnesení č. 4 bylo schváleno
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty:
K tomuto předsedající podotkl, že nestanoví-li ZO jinak, probíhá volba starosty a místostarosty
veřejně hlasováním. Pokud bude předložen návrh na volbu tajným hlasováním, musí být tento návrh
zastupitelstvem schválen. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva
odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným
členům zastupitelstva umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy ZO k
přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádný člen ZO nepodal návrh na tajné hlasování.
d) volba starosty:
Na podkladě dosaženého výsledku ve volbách do ZO Dobkovice byl předsedajícím předložen návrh,
aby do funkce starosty byl zvolen p. Michal Faltus. Jiný návrh nebyl předložen.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo. Předsedající vyzval k volbě starosty.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schválilo volbu starosty obce, kterým je p. Michal Faltus, bytem Dobkovice 139.
Výsledek hlasování: Pro 9 hlasů Proti 0 hlasů Zdrželi se 0 hlasů
Usnesení č. 5 bylo schváleno
Nově zvolený starosta poděkoval za projevenou důvěru voličům obce Dobkovice a zastupitelstvu.
Všem přítomným sdělil, že bude pracovat pro obec tak, jak mu velí svědomí, bude i nadále pro
obec vykonávat tuto funkci co možno nejlépe, dle svých možností a sil pro blaho a spokojenost
našich občanů.
e) volba místostarosty:
Předsedající vyzval členy k provedení volby místostarosty obce stejným způsobem jako v případě
volby starosty. Na podkladě dosaženého výsledku ve volbách do ZO předložil návrh, aby do funkce
místostarosty byl zvolen p. Pavel Tomášek. Jiný návrh nebyl předložen.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo. Předsedající vyzval k volbě místostarosty.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schválilo volbu místostarosty obce, kterým je p. Pavel Tomášek, bytem
Dobkovice 120.
Výsledek hlasování: Pro 8 hlasů Proti 0 hlas Zdržel se: 1 (p. Tomášek)
Usnesení č. 6 bylo schváleno
Nově zvolený místostarosta obce p. P. Tomášek poděkoval za projevenou důvěru.
4) Zřízení výborů
a) zřízení výborů a určení počtu jejich členů:
Je povinností ZO zřídit finanční a kontrolní výbor,
(§117 odst. 2 a § 84 odst. 2písm. l) zákona o obcích, neboť funkční období těchto výborů zaniklo k 5.
10. 2018 s ukončením funkčního období předchozího zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů
výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí
mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích) Členy výborů mohou být členové zastupitelstva i
jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích).
Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, ani osoby zabezpečující
rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
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Navrhuji, aby zastupitelstvo obce zřídilo také výbor – kulturní (včetně SPOZ a části obce Prosetín),
veřejného pořádku (včetně SDH), pro školství a sociální záležitosti, pro MAS Labské skály, bytový.
Místostarosta obce zodpovídá za oblast sportu, veřejné zeleně a prostranství.
Bez připomínek, proto bylo hlasováno.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schválilo zřízení finančního výboru, kontrolního výboru, kulturního výboru,
výboru veřejného pořádku, výboru pro školství a sociální záležitosti, výboru pro MAS Labské
skály, výboru bytového.
Výsledek hlasování: Pro 9 hlasů Proti 0 hlasů Zdrželi se 0 hlasů
Usnesení č. 7 bylo schváleno
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schválilo veřejný způsob volby všech předsedů výborů, volba bude společná pro
všechny výbory.
Výsledek hlasování: Pro 9 hlasů Proti 0 hlasů Zdrželi se 0 hlasů
Usnesení č. 8 bylo schváleno
c) volba předsedů výborů:
Předsedající podal návrh pro volbu předsedů výborů a oblastí:
- finanční - p. Markéta Tomášová
- kontrolní - p. Daniel Bruk
- kulturní - p. Lenka Novotná
- veřejného pořádku - p. Oldřich Zima
- pro školství a sociální záležitosti - p. Jiřina Kotalíková
- pro MAS Labské skály - sl. Renata Lejnarová
- bytový – p. Zdeněk Štol.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schválilo volbu předsedů:
- finančního výboru - p. Markéta Tomášová
- kontrolního výboru - p. Daniel Bruk
Oba tyto výbory musí být tříčlenné
- kulturního výboru - p. Lenka Novotná
- výboru veřejného pořádku - p. Oldřicha Zimu
- výboru pro školství a sociální záležitosti - p. Jiřinu Kotalíkovou
- výboru pro MAS Labské skály - sl. Renata Lejnarová
- výboru bytového – p. Zdeňka Štola.
Výsledek společného hlasování: Pro 9 hlasů Proti 0 hlasů Zdrželi se 0 hlasů
Usnesení č. 9 bylo schváleno
d) volba členů výborů:
Volba členů finančního a kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy ZO k podávání návrhů na členy kontrolního a finančního výboru. Byly
podány následující návrhy: Člen ZO Daniel Bruk navrhuje na členy kontrolního výboru p. Rostislava
Zajíčka a Libora Husáka, člen ZO Markéta Tomášová navrhuje na členy finančního výboru
p. Kateřinu Kohoutovou a p. Michaelu Zajíčkovou obě bytem Dobkovice.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schválilo volbu členů kontrolního výboru: p. Rostislava Zajíčka, bytem
Dobkovice 134 a p. Libora Husáka, Prosetín 3.
Výsledek hlasování: Pro 9 hlasů Proti 0 hlasů Zdrželi se 0 hlasů
Usnesení č. 10 bylo schváleno
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Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schválilo volbu členů finančního výboru: p. Kateřinu Kohoutovou, bytem
Dobkovice 70 a p. Michaelu Zajíčkovou, bytem Dobkovice 134.
Výsledek hlasování: Pro 9 hlasů Proti 0 hlasů Zdrželi se 0 hlasů
Usnesení č. 11 bylo schváleno
Volba členů ostatních výborů
Předsedající vyzval členy ZO k podávání návrhů na členy svých výborů.
Člen ZO Z. Štol navrhuje do výboru bytového p. Jakuba Kořínka a p. Michala Faltuse.
Člen ZO J. Kotalíková do školského výboru p. Martinu Šourkovou a p. Daniela Bruka
Člen ZO R. Lejnarová do MAS výboru p. Miroslavu Zatočilovou, p. Olgu Cahovou, p. Michala
Faltuse
Člen ZO L. Novotná do výboru kultury a Prosetína p. Lenku Brukovou, p. Milana Pokorného,
p. Kláru Petrů, p. Evu Dyrynkovou, p. Danielu Pokornou
Člen ZO O. Zima do výboru veřejného pořádku p. Michala Martínka a p. Radka Pařízka.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schválilo volbu členů ostatních výborů: Tak jak byli jmenováni.
Výsledek hlasování: Pro 9 hlasů Proti 0 hlasů Zdrželi se 0 hlasů
Usnesení č. 12 bylo schváleno
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Předsedající navrhnul, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona odst. 2 a
§ 74 odst. 3 zákona o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků, poskytována měsíční odměna pro člena ZO a zároveň předsedu
výboru – ve výši: 1 500,- Kč/ měsíc, pro předsedu kulturního výboru ve výši 1 900,-Kč/ měsíc a pro
předsedu výboru pro pořádek, který je zároveň i členem krizového štábu a velitelem místní JSDH,
odměnu ve výši 2 100,- Kč/měsíc. Odměna by neuvolněným členům ZO náležela od 1.11.2018.
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena ZO, bude odměna poskytována dnem
následujícím po dni, kdy došlo k zániku mandátu.
Před hlasováním mohou zastupitelé obce a přítomní občané sdělit své stanovisko – jiné návrhy ani
připomínky nebyly podány, proto bylo hlasováno.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schválilo odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce a
zároveň předsedu výboru ve výši 1 500,- Kč měsíčně, předsedu kulturního výboru odměnu ve
výši 1 900,- Kč měsíčně a odměnu pro předsedu výboru pro veřejný pořádek ve výši 2 100,- Kč
měsíčně. Odměna bude poskytována od 1.11.2018. V případě nástupu náhradníka na
uprázdněný mandát člena ZO, bude odměna poskytována dnem následujícím po dni, kdy došlo
k zániku mandátu.
Výsledek hlasování: Pro 9 hlasů Proti 0 hlasů Zdrželi se 0 hlasů
Usnesení č. 13 bylo schváleno
Předsedající navrhnul též odměnu za výkon funkce místostarosty obce (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
ve výši 8.000,- Kč /měsíc, a to od následujícího dne, tj. od 1.11.2018. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům, případně občanům, sdělit svá stanoviska. Další návrhy nebyly podány, proto
bylo hlasováno.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schválilo odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena ZO
ve výši 8.000,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od 1.11.2018.
Výsledek hlasování: Pro 8 hlasů Proti 0 hlasů Zdrželi se 1 hlas ( p. Tomášek)
Usnesení č. 14 bylo schváleno
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6) Záměr obce pronajmout prostory restaurace „Na Pile“,Dobkovice č. p. 123

Tento záměr byl řádně vyvěšen na úřední desce od 15.8.2018. Žádost o pronájem restaurace
podal p. Jaroslav Major (zdržuje se na adrese Dobkovice 114), která obsahovala podnikatelský záměr,
provozní dobu a dále podal žádost o dotaci od obce ve výši 50 000,- Kč na rozjezd podnikání.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schválilo pronájem restaurace „Na pile“, Dobkovice123, panu Jaroslavu
Majorovi (Dobkovice 114) a zároveň schvaluje dotaci 50 000,- na začátek podnikání.
Výsledek hlasování: Pro 0 hlasů Proti 9 hlasů Zdrželi se 0 hlas
Usnesení nebylo schváleno
7) Záměr obce pronajmout:
- Záměr obce pronajmout část p.p.č. 495 v k.ú. Prosetín u Dobkovic
Manželé Janýrovi, Poustka 5, Dobkovice, podali žádost na pronájem části p.p.č. 495 v k.ú. Prosetín
u Dobkovic o výměře 225 m2. Část této parcely slouží jako příjezdová cesta k jejich rodinnému domu
a využívají ji již 18 let, do dnes se neobjevil požadavek na její užívání jinou stranou. Zastupitelstvo
navrhuje pozemek pronajmout do té doby, než se vyřeší majetkoprávní vztahy s majiteli navazujících
parcel na p.p.č. 495 v k. ú. Prosetín u Dobkovic. Tyto parcely by vyřešily nový přístup k obecní cestě.
Po dořešení těchto záležitostí, by se část parcely prodala manželům Janýrovým, kteří si zajistí
vyhotovení geometrického plánu a uhradí náklady spojené se zápisem do katastru nemovitostí.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schválilo pronájem části p.p.č. 495 v k.ú. Prosetín u Dobkovic o výměře 225 m2
za cenu 1,- Kč/m2 manželům Janýrovým, Poustka 5, Dobkovice. Po dořešení majetkoprávních
vztahů, se tato část nabídne k prodeji manželům Janýrovým, kteří si zajistí vypracování
geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s prodejem a zápisem do katastru
nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro 9 hlasů Proti 0 hlasů Zdrželi se 0 hlasů
Usnesení č. 15 bylo schváleno
- Záměr obce pronajmout část p.p.č. 855 v k.ú. Dobkovice
Paní Miroslava Zatočilová, Dobkovice 23 podala žádost na pronájem části p.p.č. 855 v k.ú. Dobkovice
o výměře 120 m2 za účelem zřízení zahrádky.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schválilo pronájem části p.p.č. 855 v k.ú. Dobkovice o výměře 120 m2
Za 1,- Kč/m2 paní Miroslavě Zatočilové, Dobkovice 23 za účelem zřízení zahrádky.
Výsledek hlasování: Pro 9 hlasů Proti 0 hlasů Zdrželi se 0 hlasů
Usnesení č. 16 bylo schváleno
- Záměr obce pronajmout část p.p.č. 96/2 vše v k.ú. Dobkovice
Paní Karolína Divínová, Dobkovice 81, podala žádost na pronájem části p.p.č. 96/2 v k.ú Dobkovice
o výměře 99 m2 za účelem vybudování krytého parkovacího místa, které by navazovalo na již
vystavěnou garáž na st.p. č. 341 v k.ú. Dobkovice. ZO rozhodlo pozemek pronajmout za podmínek,
že kryté stání bude vybudováno z lehkého stavebního materiálu, a že bude zpevněn příjezd ke garáži.
Všechny náležitosti spojené se stavbou krytého stání si paní Divínová vyřeší sama na stavebním úřadu
Magistrátu Děčín.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schválilo pronájem části p.p.č. 96/2 v k.ú. Dobkovice o výměře 99 m2 za účelem
krytého stání paní Karolíně Divínové, Dobkovice 81, za cenu 1,- Kč/m2. Stavba bude zhotovena
z lehkého stavebního materiálu. Příjezd bude zpevněný. Všechna potřebná povolení si paní
Divínová zajistí na vlastní náklady na Stavebním úřadě Magistrátu Děčín.
Výsledek hlasování: Pro 9 hlasů Proti 0 hlasů Zdrželi se 0 hlasů
Usnesení č. 17 bylo schváleno
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8) Různé
Informace - předsedající podal návrh, aby porady a zasedání ZO se konaly vždy dle potřeby. Veřejné
zasedání se musí uskutečnit dle zákona do tří měsíců od posledního zasedání ZO. Termíny porad a
zasedání budou vždy předem a včas upřesněny (o případné změně bude starosta členy ZO vždy včas
informovat).
Předsedající dále předložil návrh na schválení finanční částky na refundaci ušlého výdělku pro
členy ZO, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru (OSVČ) a to ve výši 150,- Kč/hod. Jiný návrh nebyl
podán, proto bylo hlasováno.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schválilo finanční částku na refundaci ušlého výdělku pro členy ZO, kteří nejsou
v zaměstnaneckém poměru (OSVČ) ve výši 150,- Kč/hod.
Výsledek hlasování: Pro 9 hlasů Proti 0 hlasů Zdrželi se 0 hlasů
Usnesení č. 18 bylo schváleno
Dále podal předsedající návrh na změnu podpisového a dispozičního oprávnění obce – kromě
starosty a místostarosty navrhl ještě člena ZO p. Zdeňka Štola. Jiný návrh nebyl podán, proto bylo
hlasováno.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schválilo změnu podpisového a dispozičního oprávnění obce, které mají od
1.11.2018 starosta obce p. Michal Faltus, místostarosta obce p. Pavel Tomášek a člen ZO
p. Zdeněk Štol.
Výsledek hlasování: Pro 9 hlasů Proti 0 hlasů Zdrželi se 0 hlasů
Usnesení č. 19 bylo schváleno
Předsedající předložil návrh na pověření starosty pro zastupování obce na valných hromadách
akcionářů SVS, a.s., po celé volební období 2018 - 2022 – bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schválilo pověření starosty obce pro zastupování obce na valných hromadách
akcionářů SVS, a.s. a to po celé volební období 2018 - 2022.
Výsledek hlasování: Pro 9 hlasů Proti 0 hlasů Zdrželi se 0 hlasů
Usnesení č. 20 bylo schváleno
Předsedající předložil návrh na pověření starosty pro zastupování obce na zasedáních rady

Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Labské skály – bez připomínek
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schválilo pověření starosty pro zastupování obce na zasedání rady

Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Labské skály.
Výsledek hlasování: Pro 9 hlasů Proti 0 hlasů Zdrželi se 0 hlasů
Usnesení č. 21 bylo schváleno
Na základě usnesení ZO z minulého období, navrhuji, aby ZO Dobkovice mělo výhradní
právo, že starosta a místostarosta mají povinnost informovat ZO o všech smlouvách nad limit
200 000,- Kč bez DPH, před jejich uzavřením. Dále navrhuji, aby v případě mimořádných situací, kdy
je nutno řešit problém bez odkladu (rozbitý kotel v BD, střecha na objektech obce, apod.), mohl
o tomto rozhodnout starosta, místostarosta a jeden člen ZO, do limitu 500 000,- Kč bez DPH (nad tuto
částku již je povinnost postupovat dle zákona o zadávání veřejných zakázek).
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice rozhodlo o vyhrazení práva, že starosta a místostarosta obce mají povinnost
informovat členy ZO o všech smlouvách nad limit 200.000,- Kč bez DPH vždy před jejich
uzavřením. Dále schvaluje, aby v případě mimořádných situací, kdy je nutno řešit problém bez
odkladu (rozbitý kotel v BD, střecha na objektech obce, apod.), mohl o tomto rozhodnout
starosta, místostarosta a jeden člen ZO, do limitu 500 000,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 9 hlasů Proti 0 hlasů Zdržel se 0 hlasů
Usnesení č. 22 bylo schválen
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9) Rozpočtové opatření č. 4/2018
Účetní p. Martínková seznámila nové členy ZO s postupem sestavování rozpočtu obce a s důvody jeho
úprav během roku, které probíhají formou rozpočtového opatření. Současně předložila návrh
Rozpočtového opatření obce č. 4/2018 viz. příloha č. 5 zápisu – bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schválilo rozpočtové opatření obce č. 4/2018 ve znění dle přílohy č. 5 tohoto
zápisu.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 23 bylo schváleno
10) Diskuze
- paní Kotalíková (členka ZO) – upozornila na rozbitý chodník u Dobkovice č.p. 36;
- pan Faltus (starosta obce) – upozornil na situaci s kamiony, které stojí v obci i přes zákaz vjezdu a
obcí projíždějí přes zákazy a dále také na kamiony, které stojí na začátku obce u benzínové stanice
ONO, mnohokrát ohrožují stáním na chodnících občany nebo znemožňují výhled při výjezdu z obce
na hlavní silnici;
- pan Faltus (starosta obce) – připomněl, že se musí začít řešit protipožární nádrž u bývalé „Delty“ a
pozemek kolem ní;
- pan Pařízek (občan) – upozornil na skutečnost, že obec Dobkovice není atraktivní pro turisty ani pro
občany Dobkovic, proto navrhnul vybudování naučné stezky, která by zviditelnila obec, odhadnutá
cena celé stavby je 380 000,- Kč bez DPH, na úhradu by se mohli využít dotační tituly případně získat
finance formou veřejné sbírky – k tomu člen ZO p. Bruk a p. Štol – bude předmětem dalších porad
ZO;
- pan Husák – vznesl dotaz na opravu mostu směrem na Prosetín - opraven by měl být do konce
prosince 2018.
Starosta poděkoval občanům Dobkovic, členům JSDH a SPOZ za účast na oslavách 100. výročí Dne
vzniku samostatného československého státu 28.10.2018, při kterých byl zároveň slavnostně
představen znak a vlajka obce Dobkovice a bylo vysazeno šest památečních dubů.
11) Závěr
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast na tomto zasedání a ukončil ustavující zasedání
zastupitelstva v 18:58 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
4) Zveřejněný záměr o pronájmu pozemků
5) Rozpočtové opatření č. 4/2018
Zápis byl vyhotoven v Dobkovicích dne 6.11.2018
Ověřovatelé zápisu:
p. Jiřina Kotalíková

……………………

p. Renata Lejnarová

……………………

Starosta obce:
p. Michal Faltus

……………………
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