Obec Dobkovice
Zastupitelstvo obce Dobkovice
Zápis
z 17. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 27.9.2017
ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin.
Přítomno je 6 členů ZO (viz. příloha č.1 tohoto zápisu), z celkového počtu 9, a je tedy
usnášeníschopné.
Omluveni: Ing. Bělohorský, p. Bruk, p. Zatočilová
Občané: --Hosté: --K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky, je tedy schválen.
Starosta upozornil všechny přítomné na spuštění nahrávacího zařízení.
1) Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
na ověřovatele zápisu navrhuji: p. Tomášek, p. Zima
na zapisovatele pí. M. Konšalovou
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje ověřovateli zápisu pana Tomáška a pana Zimu,
zapisovatele pí. M. Konšalovou.
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 1 bylo schváleno
2) Program zasedání
1) Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu zasedání
3) Záměr obce pronajmout části pozemků p. č. 53 a 55/1 v k. ú. Dobkovice
(pod Jindrovými)
4) Záměr obce pronajmout pozemek p. č. 10/3 v k. ú. Dobkovice
(pod rozcestím na Skrytín a Čekání)
5) Záměr zastupitelstva obce Dobkovice prodloužit pronájem budovy
bývalého kina, skladu, garáže a částí pozemků st. č. 183 a 184 a pozemku p. č.
898 vše v k. ú. Dobkovice.
6) Různé
7) Závěr
K navrženému programu tohoto zasedání předsedajícím nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje program zasedání dle návrhu.
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 2 bylo schváleno
3) ) Záměr obce pronajmout část pozemku p. p. č. 53 a p. p .č. 55/1 v k.ú.

Dobkovice
Paní Černá Ivana, Dobkovice 9, 407 03 Dobkovice, podala žádost na pronájem části
p. p. č. 53 a části p. p. č. 55/1 vše v k.ú. Dobkovice o celkové výměře za účelem zřízení
zahrádky za 1,- Kč/m2

Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje pronájem části p. p. č. 53 a části p. p. č. 55/1
vše v k.ú. Dobkovice o celkové výměře 425 m2 paní Ivaně Černé, Dobkovice 93,
407 03 Dobkovice, za 1,- Kč/m2, za účelem zřízení zahrádky.
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 3 bylo schváleno

4) Záměr obce pronajmout část pozemku p. p. č. 10/3 v k.ú. Dobkovice
Pan Ivan Chmárník, Dobkovice 51, 407 03 Dobkovice, podal žádost o pronájem
p.p.č. 10/3 o výměře 542 m2 v k.ú. Dobkovice za účelem zřízení zahrádky za 1,- Kč / m2
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje pronájem p.p.č 10/3 v k.ú. Dobkovice o výměře 542 m2 panu Ivanu
Chmárníkovi, Dobkovice 51, 407 03 Dobkovice za 1,- Kč/m2, za účelem zřízení zahrádky.
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

Usnesení č. 4 bylo schváleno
5) prodloužení nájemní smlouvy Severostav spol. s r.o. - informace
Firma Severostav spol. s r.o., Slovanská 861/40, 405 02 Děčín VI – Letná, podala žádost o
prodloužení nájemní smlouvy na budovu bývalého kina, skladu, garáže a části
p.p.č. 183 a 184 a p.p.č. 898 vše v k.ú. Dobkovice na další období do 31.12.2024.
Nájemce ještě upřesní a jaký rozsah dalšího pronájmu půjde. Čekáme na doplnění.
ZO bere na vědomí
6) Různé
Krajská zdravotní , a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. nám poslala žádost na
finanční dar na automobil pro mobilní hospic. Tým zdravotníků mobilního hospicu pomáhá
těžce nemocným pacientům zůstat až do posledních chvil ve svém vlastním sociálním
prostředí a v kruhu rodiny. ZO Dobkovice navrhuje přispět částkou 5 000,- Kč, která bude
poukázána na bankovní účet č.ú. 229960851/0300.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje finanční dar ve výši 5 000,- Kč na pořízení nového automobilu
pro mobilní hospic, který zajišťuje těžce nemocným pacientům zůstat až do posledních

chvil ve svém vlastním sociálním prostředí a v kruhu rodiny. Hospic provozuje Krajská
zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

Usnesení č. 5 bylo schváleno
- restaurace Na Pile, Dobkovice 123
17.8.2017 byla řádně vyvěšena na úřední desce obce informace o novém pronájmu Restaurace
Na Pile. Ke dni 27.9.20107 se nikdo nepřihlásil, navrhuji informaci opět vyvěsit a pokusit se
informaci přiblížit ještě většímu okruhu lidí.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje nové vyvěšení informace o pronájmu nebytových prostor restaurace
Na Pile, Dobkovice 123 a větší informovanost o pronájmu.
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

Usnesení č. 6 bylo schváleno

- dotace na rok 2018
Uvažujeme o revitalizaci bývalých kurtů (u Martínků). ZO se shodlo na tom, že by bylo dobré
z kurtů udělat místo pro odpočinek. Osadit zelení, doplnit lavičkami. Kurty pak spíše
soustředit na hřiště u fotbalového hřiště SK Dobkovice, tam dále vybudovat sportovní a
relaxační centrum, které bude soustředěno v centru obce. Doplnit ho o prvky pro workout a
doladit oplocení kurtu, případně místo pro veřejné grilování.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje obnovení povrchu a funkce tenisových kurtů v Dobkovicích naproti
Martínkům.
Výsledek hlasování: Pro: 0 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 6 hlasů

Usnesení nebylo schváleno
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje úpravu hřiště u fotbalového hřiště SK Dobkovice jako relaxační a
sportovní plochu.
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

Usnesení č. 7 bylo schváleno
- Žádost pana Zdeňka Novotného - informace
Žádost pana Zdeňka Novotného, Dobkovice 69, 407 03 Dobkovice, o přemístění dopravní
značky „Dej přednost v jízdě“ na hranici p.p.č. 68/2 v k.ú Dobkovice
- o vhodném a možném přemístění značky je nutná konzultace s dopravním inženýrem
ZO bere na vědomí
- Žádost pana Michala Faltuse

Pan Michal Faltus, Dobkovice 139, 407 03 Dobkovice žádá obec, aby oslovila
SČVK a.s. ohledně vybudování vodovodní přípojky k RD z důvodu postupného ubývání
pitné vody v jeho vrtu na p.p.č. 890/7 v k.ú. Dobkovice,z nezjištěných důvodů, jedna z příčin
může být v důsledku provedeného zkušebního vrtu na sousední p.p.č 890/12
v k.ú. Dobkovice.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje podání žádosti na SČVK a.s. ohledně vybudování vodovodní přípojky
k RD pana Michala Faltuse, Dobkovice 139, 407 03 Dobkovice, z důvodu ztráty pitné vody z vrtu
na p.p.č 890/7 v k.ú. Dobkovice
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

Usnesení č. 8 bylo schváleno
- Žádost Matěje Tomáška a Radka Štola

Pořadatelé Talk Show p. Radek Štol, Dobkovice 26 a p. Matěj Tomášek Dobkovice 120,
žádají ZO o bezplatný pronájem sálu KD na den 28.9.2017. Jde o kulturní přínos pro občany
obce Dobkovice, navrhuji bezplatný pronájem schválit.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje bezplatný pronájem kulturního sálu v KD Dobkovice 123
panu Radkovi Štolovi, Dobkovice 26 a panu Matěji Tomáškovi, Dobkovice 120, na kulturní akci
Talk Show konanou 28.9.2017.
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

Usnesení č. 9 bylo schváleno

- Veřejné osvětlení - informace

Firma Kabel spoj s.r.o., Ocelkova 643/20, 198 00 Praha, nám zapůjčila na měsíc dvě svítidla
veřejného osvětlení typu LED o výkonu 23 a 40 W. Po měsíčním zkušebním provozu se
rozhodneme, zda si je ponecháme.

V 18:33 přichází paní Zatočilová, členka ZO. Počet členů zastupitelstva obce se zvýšil
na 7 členů. Je i nadále usnášeníschopné.
- Fincentrum – informace
Byli jsme osloveni zástupcem společnosti Fincentrum na zhodnocení uložených vkladů obce
Dobkovice na účtech. ZO se rozhodlo zatím uložené peníze neinvestovat. Předsedající
navrhuje finační prostředky zhodnotit nákupem pozemků a zlepšením infrastruktury obce.
- Mobilní rozhlas – informace
Byli jsme osloveni společností Neogenia s nabídkou vybudování mobilního rozhlasu v obci –
zatím nepočítáme s jeho realizací.
- Retardéry na místní komunikaci v obci
Předsedající navrhuje umístit retardéry na snížení rychlosti v obci mimo bytové domy, aby
následné otřesy nerušily klid v domech. Je už vypracovaný projekt na jejich rozmístění.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje rozmístění retardérů na zmírnění rychlosti projíždějících osobních aut
v obci mimo bytové domy.
Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů Proti: 1 hlas (p. Šulc) hlasů Zdržel se: 1 hlas(p. Zatočilová)

Usnesení č. 10 bylo schváleno
Dále ZO Dobkovice uvažuje o umístění radarů na měření rychlosti, tato varianta by byla přístupnější,
než uvažované retardéry. Zjistíme více informací na Magistrátu města Děčína.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje umístění radarů na měření rychlosti projíždějících aut na území obce
Dobkovice.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

Usnesení č. 11 bylo schváleno
- Pozemky od p. Dostála – informace
Pan Dostál, Choratice 78 nabízí pozemky k prodeji. Po dodání parcelních čísel, výměr a
určení ceny se budeme rozhodovat. ZO bere na vědomí.
- Informace o dotační výzvě od MŽP podala paní Zatočilová (členka ZO)
Dne 5. 9. byla uveřejněna výzva Ministerstva životního prostředí, zaměřená na rozvoj
ekologické výchovy a posílení vztahu dětí k přírodě (na budování zahrad, zahradních prvků,
venkovních učeben a hřišť při MŠ, ZŠ a NNO a PO).

Minimální dotace na projekt je 50 tisíc Kč, maximální 500 tisíc Kč, výše podpory je 85% z
celkových nákladů projektu.
Alokace na výzvu je pouhých 50 milionů Kč, žádoucí je tedy rychlá příprava.
Termín pro předkládání žádostí je 5. 9. 2017 - 31. 1. 2018.
Podpořené projekty musí být realizované nejpozději do 31. 8. 2020.
ZO bere na vědomí.

7) Závěr
Předsedající poděkoval členům ZO za účast na veřejném zasedání a ukončil jej v 18:56 hodin.

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání
3) Zveřejněný záměr o pronájmu, prodeji pozemků
Zápis byl vyhotoven v Dobkovicích dne 5.10.2017

Ověřovatelé zápisu:
pí. Pavel Tomášek

……………………

p. Oldřich Zima

……………………

Starosta obce:
p. Michal Faltus

……………………

