Obec Dobkovice
Zastupitelstvo obce Dobkovice
Zápis
z 15. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 12.6.2017
ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin.
Přítomno je 8 členů ZO (viz. příloha č.1 tohoto zápisu), z celkového počtu 9, a je tedy
usnášeníschopné.
Omluveni: --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: 8 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 část pozemku p. č. 821/1 v k. ú. Dobkovice (zahrádky u č. p. 63 a
č. p. 26)
4. Záměr obce pronajmout část pozemku p. č. 833/1 v k. ú. Dobkovice (zahrádky naproti firmě
Zemní dopravní stavby Hrdý Milan s.r.o.)
5. Závěrečný účet obce + audit za rok 2016, účetní závěrka obce za rok 2016
6. Závěrečná zpráva a účetní závěrka příspěvkové organizace MŠ a ZŠ 2016
7. Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 (Řád veřejného pohřebiště)
8. Schválení řádu veřejného pohřebiště
9. Přijetí dotace z POV ÚK na veřejnou zeleň
10. Různé
11. Závěr
K navrženému programu tohoto zasedání předsedajícím nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje program zasedání dle návrhu.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 2 bylo schváleno
3) Záměr obce pronajmout část pozemku p. č. 821/1 v k. ú. Dobkovice (zahrádky u č. p.
63 a č. p. 26)
Paní R. Šulcová, Dobkovice 26, podala žádost o pronájem části p.p.č. 821/1 v k.ú. Dobkovice o
výměře 180m2 za pronájem 1,- Kč/m2 za účelem zřízení zahrádky.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje pronájem části p.p.č. 821/1 v k.ú. Dobkovice o výměře 180 m2, paní
Radmile Šulcové, Dobkovice 26, za cenu 1Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 3 bylo schváleno
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4) Záměr obce pronajmout část pozemku p. č. 833/1 v k. ú. Dobkovice (zahrádky naproti
firmě Hrdý)
Paní R. Lejnarová podala žádost o pronájem části p.p.č. 833/1 v k.ú. Dobkovice o výměře 340m2
za pronájem 1,- Kč/m2 za účelem zřízení zahrádky.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje pronájem části p.p.č. 833/1 v k.ú. Dobkovice o výměře 340 m2
paní Renatě Lejnarové, Dobkovice 94, za cenu 1Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 4 bylo schváleno
5) Závěrečný účet obce + audit za rok 2016, účetní závěrka obce za rok 2016
Závěrečný účet obce Dobkovice za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce, účetní uzávěrka obce za rok 2016 - Závěrečný účet obce byl řádně vyvěšen od 13.4.2017,
rozpočtové hospodaření obce za rok 2016 skončilo s převahou rozpočtových příjmů nad rozpočtovými
výdaji (přebytkem – úsporou v objemu
526 399,43 Kč), k 31.12.2016 je stav na účtech obce ve výši 16 064 081,90 Kč. Dle zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Dobkovice za rok 2016 nebyly v hospodaření obce zjištěny chyby
nebo nedostatky. Přezkoumání hospodaření obce provedl odbor kontroly Kraj. úřadu Ústeckého kraje
23. 2. 2017. Účetní závěrka je úplná uzávěrka nakládání a hospodaření s majetkem obce. Bez
připomínek, návrh zahrnout do jednoho usnesení.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2016 s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením a to bez výhrad včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce.
Současně ZO Dobkovice schvaluje účetní uzávěrku obce Dobkovice za rok 2016 včetně výkazů
Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha, vč. inventarizace.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 5 bylo schváleno
V 18:05 doplnila počet členů ZO paní M. Zatočilová. ZO má nyní 9 členů a je usnášeníschopné
6) Závěrečná zpráva a účetní závěrka příspěvkové organizace MŠ a ZŠ 2016
Zisk z hlavní činnosti – za rok 2016 činí celkem 6 275,46 Kč a bude po schválení zastupitelstvem
převeden do investičního fondu. Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Dobkovice za rok 2016 vč. vypořádání hospodářského výsledku a schvaluje převod částky
6 275,46 Kč do rezervního fondu školy a současně schvaluje účetní závěrku Základní školy a
Mateřské školy Dobkovice p.o. za rok 2016.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 6 bylo schváleno
7) Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 (Řád veřejného pohřebiště)
Řád veřejného pohřebiště se již nereguluje prostřednictvím OZV, a doporučuje se ho vydávat formou
opatření ZO. Celá oblast je zcela komplexně řešena zákonem č. 256/2001 Sb. Každý provozovatel
veřejného pohřebiště je povinen vydat řád veřejného pohřebiště a mít smluvně ošetřeny vztahy s
nájemci hrobových míst (viz zejména § 25 zmiňovaného zákona). Předsedající navrhuje vydat OZV
č.1/2017, která ruší vyhlášku OZV 1/2002 – Ŕád veřejného pohřebiště.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky č.1/2017, kterou se zrušuje Obecně
závazná vyhláška č.1/2002 – Řád veřejného pohřebiště
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 7 bylo schváleno
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8) Schválení řádu veřejného pohřebiště
Dne 15.5.2017 jsme podali žádost na Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká hradební 3118/48, Ústí nad
Labem o vydání souhlasu s vydáním Řádu veřejného pohřebiště obce Dobkovice. Ta nám byla dne
18.5.2017 schválena pod č.j. 2195/ZPZ/2017. Jelikož se nejedná o OZV není ho třeba vyvěšovat na 15
dnů po vydání na úřední desce. Podle zákona o pohřebnictví musí viset u vstupu na veřejné pohřebiště.
Navrhuji schválit Řád veřejného pohřebiště.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce Dobkovice schváleného Krajským
úřadem Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, dne 18.5.2017
pod č.j. 2195/ZPZ/2017.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 8 bylo schváleno
9) Přijetí dotace z POV ÚK na veřejnou zeleň
V březnu schválilo ZO na svém 14. veřejném zasedání žádost o dotaci : „Nákup techniky na údržbu
veřejné zeleně “ z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje pro rok 2017. Předpokládané celkové
náklady činí 118 tis. Kč vč. DPH. Naše žádost byla schválena. Požadované dotace bude ve výši
50 tis./maximálně 75% z uznatelných nákladů. Dotaci využijeme na nákup speciálního přívěsného
vozíku na odvoz trávy, listí a ořezaných větví, na vysavač/fukar na spadané listí, na motorovou pilu
na prořez stromů, na tažný a posypový vozík v celkové částce 83 tis. Kč.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje smlouvu o přijetí dotace z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje
pro rok 2017 : „Nákup techniky na údržbě veřejné zeleně“ ve výši 50 000,- Kč a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 9 bylo schváleno
10) Různé
Hasičské auto
Jak jsme se již na poradě shodli, nebudeme od obce Malšovice za jejich stávajících podmínek přijímat
dar 500 tis. Kč, jako příspěvek na pořízení repasované CAS. Musíme revokovat usnesení č. 10 z 12.
zasedání ZO Dobkovice konaném 26. 10. 2016, ve kterém jsme se usnesli pořídit CAS z našeho
rozpočtu za 1,5 mil. korun. Dále jsme se shodli vypovědět stávající smlouvu s Malšovicemi na
pokrývání zajištění hasičským sborem jejich katastr., momentálně nám platí 30 tis./rok, požadujeme
60 tis./rok. Následně schválíme částku 2 mil. Kč na nákup repasované CAS, k tomuto účelu se také
musí provést rozpočtová změna. Starý cisternový vůz CAS bude nabídnut k prodeji. Jsme v jednání
s obcí Hlinná.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje revokaci usnesení č.10 z 12. ZO konaného 26.10.2017 na nákup ojetého
cisternového hasičského vozu pro jednotku SDH Dobkovice. Částku 1 500 000,- zahrnout do
rozpočtu roku 2017.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 10 bylo schváleno
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje uzavření nové Smlouvy o spolupráci při zabezpečení požární ochrany v
obci Malšovice ve výši 60 000,- Kč/rok.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 11 bylo schváleno
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Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje nákup ojetého cisternového hasičského vozu pro jednotku SDH
Dobkovice za částku 2 000 000,- Kč vč. DPH a uvolnění prostředků z rozpočtu obce roku 2017.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů Proti: 1 hlasů (Ing. Bělohorský) Zdržel se: 1 hlasů (p. Šulc)
Usnesení č. 12 bylo schváleno
Rozdělení pozemků 890/3, 893, 932
Již při loňské koupi pozemků p. č. 890/3, 890/4, 893, 932, 966 vše v k. ú. Dobkovice od p. Dostála,
Nesnídala a Přenosila, bylo záměrem obce tyto pozemky připravit k dalšímu rozvoji obce a naplňování
ÚP z ledna 2013, který počítá postavit na katastru obce cca 112 RD, zatím byly postaveny celkem 2
RD, je proto logické postupovat dále v postupném zpřístupňování a zasíťování daných pozemků,
páteřní cestu máme ve stavu, jaký znáte připravenou, o jejím rozšíření, sjednocení a vyjmutí ze zem.
půdního fondu se nyní jedná na stavebním odboru Magistrátu města Děčín, návrh komunikací od
dopravního inženýra je zpracován. Navrhuji nyní postup: nechat zpracovat projektovou dokumentaci
na rozdělení a odkanalizování zmíněných pozemků a jejich napojení na stávající obecní kanalizaci,
dalším krokem je vše řádně projednat s dotčenými správními orgány a získat povolení k tomuto
potřebná. Domluvit se s SVS, aby při kopání kanalizace byla položena také trubka na vodu. Je také
nutno brát v úvahu, že zdejší území podléhá archeologickému dozoru nebo vyvolává potřebu
záchranného archeologického výzkumu. Výstavba RD na těchto pozemcích nebude mít dle Úřadu
územního plánování Magistrátu města Děčín vliv na ÚP ani na centrální ČOV.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje vytvoření projektové dokumentace na rozdělení pozemků, vytvoření
projektové dokumentace na uložení kanalizačního potrubí, zlegalizování přístupových cest,
vyjmutí potřebných částí pozemků ze zemědělského půdního fondu, zahájení legislativního
procesu na příslušných úřadech, postupné uvedení záměrů ve skutečnost, vyhlásit výběrové
řízení, pověření starosty k podpisu smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení, výběrovou
komisi ve složení D. Bruk, P. Šulc, O. Zima, vše k těmto pozemkům p. č. 890/3, 890/4, 893, 932,
966 vše v k. ú. Dobkovice
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 13 bylo schváleno
Cesta na pozemku 513/1 v Prosetíně
Konečně se povedlo zapsat do katastru cestu ke kravínu v Prosetíně, tak z pozemku p. č. 513/1 vznikly
tři pozemky a to 513/1, 513/2, 513/3. Tuto komunikaci bude nutno nechat zahrnout do pasportu
místních komunikací. Pan Šedivý poslal 31. 5. 2017 prvních 100 tis. na náš účet, zbylých 500 tis.
očekáváme z modré pyramidy. S panem Šedivým jsem podepsal smlouvu o prodeji.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje zapsání místní komunikace na p. č. 513/2 v k. ú. Prosetín u Dobkovic do
pasportu místních komunikací.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 14 bylo schváleno
p. Hausenblas –zvýšení průjezdnosti podjezdu železničního koridoru u Kohoutů
Pan Holinger, zastupující p. Hausenblase (majitele Skrytína) podal žádost o souhlas s realizací zvýšení
průjezdnosti podjezdu viaduktu na místní komunikaci 5c na pozemku p. č. 737/1 a pozemku
p. č. 704/3, mezi č. p. 67 (Hoferová) a č. p. 70 (Kohoutovi) viz. výpis z ISKN. Realizaci, pokud jí
schválí příslušné úřady, bude hradit p. Hausenblas.
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Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje realizaci zvýšení průjezdnosti podjezdu viaduktu na místní komunikaci
5c na pozemku p. č. 737/1 a pozemku p. č. 704/3, mezi Dobkovice č. p. 67 a Dobkovice č. p. 70.
Celý projekt, pokud jej schválí příslušné úřady, bude financovat p. Hausenblas.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 15 bylo schváleno
Linka bezpečí
ZO obce oslovila Linka bezpečí, z.s. , Ústavní 95, 181 02 Praha 8, s tím, že v naší obci se nachází přes
100 dětí a mladých lidí, kteří se na tuto linku mohou kdykoli obrátit, dovolují si nás proto oslovit
s žádostí o FINANČNÍ podporu, aby mohla linka fungovat i v roce 2017 musí mezi dárci získat 10
mil. Kč. Na základě velikosti naší obce nás žádají o 5 tis. Kč.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje organizaci Linka bezpečí, z.s. , Ústavní 95, 181 02 Praha 8, příspěvek
5 000,- Kč na zajištění provozu v roce 2017.
Výsledek hlasování: Pro: 0 hlasů Proti: 9 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení nebylo schváleno
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření obce č.2/2017 viz. příloha č. 4 tohoto zápisu
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje rozpočtové opatření č.2/2017 ve znění dle přílohy č. 4 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 16 bylo schváleno
Informace
Česká inspekce životního prostředí
5. 6. 2017 proběhla zde na úřadě předem hlášená kontrola ČIŽP, předmět kontroly: plnění povinností
daných zákonem. 185/2001 Sb. o odpadech. Závěr: dnešní kontrolou nebylo zjištěno porušení
odpadové legislativy.
Znak a vlajka obce
Jak jsem Vás již informoval, podvýbor pro heraldiku doporučil PS, aby nám byli navrhované symboly
(znak a vlajka) uděleny.
Finanční výbor
Dne 29. 5. 2017 provedl finanční výbor kontrolu, kontroloval přezkoumání hospodaření obce za rok
2016. Závěr: FV neshledal nedostatky, doporučuje ZO přijmout závěr auditora.
Valná hromada SVS 15. 6. 2017
„Zajištění provozování vodárenské infrastruktury SVS po roce 2020“ (dohoda s Veolií) Na této valné
hromadě budeme mít poprvé po 24 letech možnost rozhodnout, zda se voda a s ní spojené provozování
vrátí v severočeském regionu zpět do rukou měst a obcí, tak aby nad ní měly opět plnou kontrolu
SK Dobkovice
Ač nevyhráli předposlední zápas sezony, zajistili si rychlý návrat do krajské I.B třídy a čeká již
poslední zápas ve druhé třídě, kde v Dolní Poustevně převezmou pohár vítěze. Za sebe přeji ať se daří
čím dál lépe, je vidět, že se mladý tým sehrává a dostává do pohody.
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Country revue
Paní Ratajová a spol. děkují za půjčení sálu.

11) Závěr
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast veřejném zasedání a ukončil jej ve 18:45 h.

Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)
5)

Prezenční listina
Zveřejněná informace o konání zasedání
Zveřejněný záměr o pronájmu, prodeji pozemků
Rozpočtové opatření 2/2017
Publikace dat s informačního systému KN

Zápis byl vyhotoven v Dobkovicích dne 20.6.2017

Ověřovatelé zápisu:
p. Pavel Tomášek

……………………

p. Oldřich Zima

……………………

Starosta obce:
p. Michal Faltus

……………………
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