Obec Dobkovice
Zastupitelstvo obce Dobkovice
Zápis
z 13. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 14.12.2016
ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin.
Přítomno je 7 členů ZO (viz. příloha č.1 tohoto zápisu), z celkového počtu 9, a je tedy
usnášeníschopné.
Omluveni: p. Bruk, p. Štol
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. Šulce, pí. Zatočilovou
na zapisovatele pí. Konšalovou
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje ověřovateli zápisu p. Šulce, pí. Zatočilovou
Na zapisovatele pí. M. Konšalovou.
Výsledek hlasování: Pro 7 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 1 bylo schváleno
2) Program zasedání
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání
Záměr obce prodat pozemek p. č. 223 v k. ú. Dobkovice (Čekání)
Záměr obce pronajmout pozemek p. č. 223 v k. ú. Dobkovice (Čekání)
Záměr obce pronajmout pozemek p. č. 538/3, p. č. 538/4, p. č. 538/5, p. č. 538/9
(pozemky nad tratí u Marylin)
6) Záměr obce pronajmout nebytové prostory v domě č. p. 22 (klubovna pod paneláky)
7) Schválení rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Dobkovice
pro rok 2017
8) Schválení rozpočtu obce Dobkovice pro rok 2017
9) MLS – schválení strategie Mikroregionu Labské skály na období 2017 – 2023
10) MLS – schválení znění stanov Mikroregionu Labské skály
11) Schválení plánu zimní údržby komunikací 2016/2017
12) Různé
13) Závěr
1)
2)
3)
4)
5)

K navrženému programu tohoto zasedání předsedajícím nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje program zasedání dle návrhu.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 2 bylo schváleno
3) Záměr obce prodat pozemek p. č. 223 v k. ú. Dobkovice (Čekání)
Pan Rudolf Horyna, Dobkovice 72, 407 03 Dobkovice, podal na obec žádost o prodej pozemku
p. č. 223 v k. ú. Dobkovice o výměře 1 500m2. Tento pozemek má již delší dobu v pronájmu a celou
dobu jej pečlivě udržuje. Dlouhodobý záměr obce je obecní pozemky neprodávat.
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Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje prodej pozemku p.č. 223 v k.ú. Dobkovice o výměře 1 500m2
panu Rudolfu Horynovi, Dobkovice 72, 407 03 Dobkovice.
Výsledek hlasování: Pro: 0 hlasů
Proti: 7 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení nebylo schváleno

4) Záměr obce pronajmout pozemek p. č. 223 v k. ú. Dobkovice (Čekání)
Pan Rudolf Horyna, Dobkovice 72, 407 03 Dobkovice, podal žádost o pronájem pozemku
p. č. 223 v k. ú. Dobkovice o výměře 1 500m2 na dobu pěti let, t.j. od 1.1.2017 – do 31.12. 2022
za cenu 0,20 Kč/m2.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje pronájem pozemku p. č. 223 v k. ú. Dobkovice o výměře 1 500m2
na dobu pěti let, t.j. 1.1.2017 – 31.12.2022 za cenu 0,20 Kč/m2 panu Rudolfu Horynovi,
Dobkovice 72, 407 03 Dobkovice.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 3 bylo schváleno
5) Záměr obce pronajmout pozemek pozemky p. č. 538/3, p. č. 538/4, p. č. 538/5, p. č.
538/9 v k.ú. Dobkovice (pozemky nad tratí u Marylin)
Pan Milan Gotvald, Dobkovice 79, 407 03 Dobkovice podal žádost na pronájem pozemků p. č. 538/3,
p. č. 538/4, p. č. 538/5, p. č. 538/9 v k.ú. Dobkovice (pozemky nad tratí u Marylin). Tyto pozemky
chce používat k chovu ovcí. ZO žádost probralo na poradě a souhlasí s pronájmem daných pozemků
o výměře 8 699 m2 za cenu 0,20 Kč/m2 na dobu pěti let s tím, že na pozemcích nesmí kácet vzrostlé
stromy bez povolení. Pozemky jsou vedeny jako trvalý travní porost.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje pronájem pozemků p. č. 538/3, p. č. 538/4, p. č. 538/5, p. č. 538/9
(pozemky nad tratí u Marylin) v k.ú. Dobkovice panu Miroslavu Gotvaldovi, Dobkovice 79,
407 03 Dobkovice na dobu pěti let, tj. od 1.1.2017 – do 31.12.2022 za cenu 0,20 Kč/m2. Po dobu
pronájmu se nesmí na výše uvedených pozemcích kácet vzrostlé stromy bez souhlasu obce.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 4 bylo schváleno

6) Záměr obce pronajmout nebytové prostory v domě č. p. 22 (klubovna pod
paneláky)
Pionýrská skupina DRAVCI, Dobětická 10, 400 01 Ústí nad Labem, žádá o prodloužení nájemní
smlouvy na nebytové prostory v Dobkovice č. p. 22, za účelem provozování klubovny
pro celoroční organizovanou práci s dětmi a mládeží na dobu tří let a to od 1.1.2017 do 31.12.2020
a to bezplatně.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje žádost pionýrské skupiny DRAVCI, Dobětická 10, 400 01 Ústí nad
Labem, na prodloužení nájemní smlouvy v Dobkovice č.p. 22 za účelem provozování klubovny
pro celoroční organizovanou práci s dětmi a mládeží na dobu tří let od 1.1.2017 do 31.12.2020
a to bezplatně.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 5 bylo schváleno

7) Schválení rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Dobkovice pro rok 2017
Rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dobkovice na rok 2017 je navržen jako vyrovnaný
v příjmech i výdajích ve výši 1 420 000,- Kč (bez mezd se st. rozpočtu), z toho dotace od zřizovatele
na provoz je ve výši 1 050 000,- Kč. Návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn na úřední desce OÚ a
elektronicky na stránkách obce od 24. 11. 2016, do dnešního dne nebyly podány připomínky
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ani vzneseny žádné dotazy a návrh rozpočtu je tedy připraven ke schválení.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dobkovice jako
vyrovnaný v příjmech i výdajích ve výši 1 420 000,- Kč na rok 2017
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 6 bylo schváleno
8) Rozpočet obce Dobkovice na rok 2017
Návrhem rozpočtu obce Dobkovice pro rok 2017 se členové ZO zabývali na několika poradách, též
byl řádně vyvěšen, rozpočet je navržen jako vyrovnaný v příjmech i výdajích ve výši 11 235 000,- Kč.
Ve výdajích jsou zahrnuty požadavky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dobkovice, SPOZ, SK, JSDH
Dobkovice.
Návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn na úřední desce OÚ a elektronických stránkách obce od
24. 11. 2016, nebyly k němu podány žádné připomínky ani vzneseny žádné dotazy a návrh rozpočtu
je tedy připraven ke schválení.
Předložen návrh na schválení rozpočtu obce Dobkovice na rok 2017 jako vyrovnaného v příjmech
i výdajích ve výši 11 235 000,- Kč.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje rozpočet obce Dobkovice na rok 2017 jako vyrovnaný v příjmech
i výdajích ve výši 11 235 000,- Kč. Závazným ukazatelem rozpočtu je objem finančních
prostředků na jednotlivých paragrafech.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 7 bylo schváleno
9) MLS – schválení strategie Mikroregionu Labské skály na období 2017 – 2023
Tak jako se pro obce zpracovává strategie rozvoje obce, tak také MLS pro své budoucí správné
fungování musí mít zpracovanou strategii. Strategie MLS byla řádně zveřejněna na úřední desce OÚ a
elektronických stránkách obce od 30. 11. 2016, nebyly k ní podány žádné připomínky ani vzneseny
žádné dotazy a návrh strategie je tedy připraven ke schválení.
Navrhuji schválit strategii MLS.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje Strategii Mikroregionu Labské skály na období 2017 - 2023
Výsledek hlasování: Pro: hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 8 bylo schváleno
10) MLS – schválení znění stanov Mikroregionu Labské skály
Na poradách MLS jsme procházeli stávající stanovy MLS, které jsou od prvopočátku MLS z roku
2001. Revizí se došlo k úpravám a aktualizacím stanov dle nového stavu MLS, také se určilo, že
zástupce jednotlivých obcí je vždy starosta a místostarosta dané obce .Doposud se udávala jména
zástupců. Stanovy se dále zasílají KÚ.
Stanovy MLS byly řádně zveřejněny na úřední desce OÚ a elektronických stránkách obce
od 30. 11. 2016, nebyly k nim podány žádné připomínky ani vzneseny žádné dotazy. Návrh stanov
je tedy připraven ke schválení.
Navrhuji schválit znění stanov MLS dle návrhu.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje znění stanov Mikroregionu Labské skály
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů
Proti: 0 hlasů Zdržel se: 1 hlas (Ing. Bělohorský)
Usnesení č. 9 bylo schváleno
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11) Plán zimní údržby
Na zajištění zimní údržby v obci byli osloveni p. R. Šourek, Dobkovice č. p. 13, p. Volavka
a fy. M. Hrdý, Choratice č. p. 45 a firma Zemní a dopravní stavby Milan Hrdý s. r. o., Dobrná č. p. 48,
pan Šourek ani pan Volavka nemá zájem. Pro zajištění zimní údržby silnic dle plánu zimní údržby
byla navržena firma Zemní a dopravní stavby Milan Hrdý s. r. o., Dobrná č. p. 48.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje Plán zimní údržby pro zimní období 2016 – 2017 a uzavření smlouvy s
firmou Zemní a dopravní stavby Milan Hrdý s. r. o., Dobrná č. p. 48 za cenu 650,- Kč/hod. bez
DPH. Úklid chodníků uvedených v plánu zimní údržby bude zajišťovat obec Dobkovice.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 10 bylo schváleno
12) Různé
- Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření obce č.4/2016 viz. příloha č. 4 tohoto zápisu
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje rozpočtové opatření č.4/2016 ve znění dle přílohy č. 4 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro: 7
hlasů Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 11 bylo schváleno
- Územní studie Skrytín
Na veřejném projednání upraveného a posouzeného návrhu ÚP Dobkovice konaném dne 21. 11. 2012
se došlo k závěru, že doposud nebyly k předložené dokumentaci uplatněny žádné námitky, mimo
námitek CHKO. Tato námitka se týká využitelnosti lokality „Skrytín“, které je v návrhu ÚP
podmíněno územní studií. Jedná se o plochy smíšené obytné – vesnické SO.3 6a, SO.3 6b, SO.3 6c,
SO.3 6d. Územní studie těchto ploch musí být zpracována do 4 let od vydání ÚP což je 31. 12. 2016.
Tuto územní studii si ZO odsouhlasilo 4. 12. 2012. V této věci je třeba rozhodnout o pořízení územní
studie pro lokalitu Skrytín, dále pověřit starostu podáním žádosti o pořízení územní studie ÚÚP MM
Děčín, který splňuje podmínky pro pořízení studie a byl rovněž pořizovatelem ÚP Dobkovice a
rozhodnout o zpracovateli územní studie. Po předchozím projednání na pracovní poradě byl vybrán
ing. arch. Milan Ruso, ATELIER RUSO, se sídlem Čábelecká 244/28, 165 00 Praha 6, který se
lokalitě Skrytín věnuje. Studie bude vypracovaná za cenu 80 000,- Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje pořízení územní studie pro lokalitu Skrytín
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 12 bylo schváleno
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice pověřuje starostu obce pana Faltuse k podání žádosti o pořízení územní studie
pro lokalitu Skrytín na Úřad územního plánování Magistrátu města Děčín.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 13 bylo schváleno
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice rozhodlo o zpracovateli územní studie, kterou vyhotoví Ing. arch. Milan Ruso,
ATELIER RUSO, se sídlem Čábelecká 244/28, 165 00 Praha 6 za cenu 80 000,- bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro: hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 14 bylo schváleno
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- Znak a vlajka
ZO se 26. 10. 2016 usneslo na veřejném zasedání na zveřejnění čtyř grafických návrhů znaků obce
k posouzení občanům. Návrhy byly vyvěšeny na stránkách obce i elektronicky do 30. 11. 2016.
Výsledný návrh je označen písmenem „D“. ZO navrhuje pověřit starostu k podpisu smlouvy s vítězem
navrženého grafického návrhu heraldikem panem Drozdou, Vodnická 336/33, Praha 4 – Újezd, a dále
pověřit jej k jednání s poslaneckou sněmovnou a dalším případným krokům souvisejících se záměrem
vytvoření znaku a vlajky obce.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice pověřuje starostu k podpisu smlouvy s vítězem grafického návrhu znaku a vlajky
obce s heraldikem panem Drozdou, Vodnická 336/33, Praha 4 – Újezd a pověřuje ho k dalším
jednáním s poslaneckou sněmovnou ČR.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 15 bylo schváleno
- Webové stránky obce
7. 12. 2016 proběhlo za účasti p. Bruka (zastupitel), p. Štola místostarosta, p. Faltuse (starosta) a
pí. Konšalové jednání s firmou GALILEO Corporation s.r.o., Březenecká 4808, 430 04 Chomutov,
která nás seznámila s návrhem zpracování webových stránek pro obce. Předsedající upozornil na
současný stav webových stránek, které jsou již po několíkáte v krátké době zavirované a je nutné tento
stav co nejrychleji vyřešit. Nové stránky budou vytvořeny i pro MŠ a ZŠ Dobkovice, které mají stejný
problém. Předsedající si nechá zpracovat i další nabídky a vybere pro obec tu nejvhodnější.
ZO navrhuje pověřit starostu k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice pověřuje starostu k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem na tvorbu nových
webových stránek obce Dobkovice.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 16 bylo schváleno
- Cisterna CAS pro JSDH
ZO rozhodlo, aby byla zaslána žádost o spolufinancování obci Malšovice. Je navržena částka
500 000,- Kč splatná jednorázově nebo deset splátek po 60 000,- Kč. Také se zvažuje žádost na
hejtmana ÚK, ta by musela být řešena dle vyhlášky 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů. ZO doporučilo sjednat si osobní schůzku s hejtmanem ÚK.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje podání žádosti na Krajský úřad Ústeckého kraje o spolufinancování na
pořízení cisternového auta pro JSDH Dobkovice dle vyhlášky 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů a pověřuje starostu k osobnímu setkání s hejtmanem ÚK.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 17 bylo schváleno
-

objekt na pozemku st. č. 66 v k. ú. Prosetín u Dobkovic (bývalý kravín)

Pan Šedivý, Dobkovice 93 - nájemce pozemku se vyjádřil k záměru koupi pozemku st.p.č. 66 a
budovy č.e. 36 vše v k.ú. Prosetín u Dobkovic. O pozemek a stavbu má stále zájem a vstupuje do
posledního jednání pro získání úvěru. Návrh předsedajícího - od 1. 1. 2017 bude upravena stávající
smlouva a pan Šedivý bude mít čas do 1. 7. 2017 koupit výše zmíněný pozemek se stavbou. (Pokud
někdo nemáte jiný názor, navrhuji postupovat tímto způsobem.)
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Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje úpravu stávající smlouvy a termín 1.7.2017, do kterého bude
uskutečněn prodej st.p. 66 a stavby s č.e. 36 vše v k.ú. Prosetín u Dobkovic panu Lukáši
Šedivému, Dobkovice 93, 407 03 Dobkovice
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 18 bylo schváleno
-

Žádost pana F. Homolky

Pan František Homolka, Vysoká Lípa 122, 405 02 Jetřichovice, podal žádost o změnu ve smlouvě o
nájmu části nemovitosti č. p. 123 na st. p. č. 175 vše v k. ú. Dobkovice, formou písemného dodatku
z důvodu přechodu z fyzické osoby na právnickou a to z Františka Homolky, r. č. 740403/2900
na FH PROPERTY s. r. o., Vysoká Lípa 122, 405 02 Jetřichovice IČO: 05529956, se sídlem: Vysoká
Lípa 122, 405 02 Jetřichovice, číslo účtu: 9691243001/5500. Dále pan Homolka žádá ZO o snížení
nájmu z důvodů nízkých tržeb. Žádá o snížení z 5 000,- Kč/m na 3 000,- Kč/měsíc. Obchod v obci je
prospěšná věc .Pan Homolka zaměstnává dvě ženy z naší obce, nabízí i služby navíc, např. dovoz
zboží či materiálu z města lidem co se nemají do města jak dostat, to platí po domluvě na obchodě.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje změnu v nájemní smlouvě nájmu části nemovitosti č. p. 123
na st. p. č. 175 vše v k. ú. Dobkovice, formou písemného dodatku z důvodu přechodu z fyzické
osoby na právnickou a to z Františka Homolky, r. č. 740403/2900 na FH PROPERTY s. r. o.,
Vysoká Lípa 122, 405 02 Jetřichovice IČO: 05529956, se sídlem: Vysoká Lípa 122, 405 02
Jetřichovice, číslo účtu: 9691243001/5500
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 19 bylo schváleno
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje snížení nájmu na 3 000,- Kč/m v objektu Dobkovice 123, nájemce
FH PROPERTY s. r. o., Vysoká Lípa 122, 405 02 Jetřichovice IČO: 05529956,
se sídlem: Vysoká Lípa 122, 405 02 Jetřichovice, číslo účtu: 9691243001/5500 od 1.1.2017.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 20 bylo schváleno
- Obecní komunikace na p. č. 891 v k.ú. Dobkovice
Info – je hotové předběžné zaměření p.p.č 891, k.ú. Dobkovice. Vše bude dokončeno v roce 2017.
Dále se bude postupovat dle usnesení č.4/12/2016/ZO 26.10.2016
- SVS – SČVK vodovodní přivaděč
Info - na setkání akcionářů SVS, konaném 14. 11. 2016 starosta poděkoval SVS za kroky, které vedou
k naplnění našeho cíle a to dovést do obce nový přívod pitné vody, ale zároveň jsem upozornil, že pro
naši obec je spoluúčast 20 mil. korun velká částka, obzvláště pokud si SVS v rámci tohoto projektu
chce za tyto peníze zrekonstruovat stávající vodovod v obci, jejich argumentace je taková, že nemohou
nový přívod pustit do stávajícího vodovodu, protože není v nejlepším technickém stavu, také mluvili o
časované bombě „ORLÍK“, na čemž by se měl podílet majitel skládky. Domluvili jsme se na společné
schůzce přibližně v lednu 2017, na které chceme předložit naše návrhy řešení pitné vody a také se
domluvit na postupu, společně s SVS.
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- Opravy bytů
Info - dále budeme pokračovat v postupných rekonstrukcích obecních bytových domů dle plánu, který
vypracoval p. Štol (místostarosta).

- Chodníky a schody u paneláků
Info - nadále je třeba posoudit možnosti obou variant, dle tvrzení některých odborníků jsou materiály,
které lze plnohodnotně použít na starý podklad, tudíž by bylo zbytečné bourat stávající schodiště a
mohlo by vše vyjít levněji. Na poradě ZO jsme se rozhodli oslovit firmy s oceněním výkazu výměr,
pak postupovat dále
- Výměny oken od ŘSD
Info - byly zaměřeny okna v č. p. 26, 83 a 133 k montáži by mělo dojít kolem března 2017. ŘSD na
výzvu ohledně stavby protihlukové stěny se do dnes neozvalo. Ve škole nebudou vyměněny okna
v tělocvičně. Protihluková okna mají výrazně širší rám, bude nám zaslána nabídka pro případ, že
budeme okna měnit na své náklady. Dále nebyly zaměřeny okna v Dobkovice č.p. 22.

-

Zpráva o uplatňování územního plánu Dobkovice

Info - zpráva je hotova, je připravena k nahlédnutí a je vyvěšena na úřední desce OÚ
- Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovny 820, 537 01 Chrudim III
Info - tato firma provedla kontrolní vrt u p. Hermana, Prosetín a 6. 12. 2016 odběr vody u paní
Konšalové, Prosetín. Vše je na základě objednávky MM Děčín, kde zjišťují případné znečištění
spodních vod skládkou Orlík, budeme žádat o výsledky testů.
- Česká pošta – POŠTA PARTNER
Info - Česká pošta, s.p. hledá smluvního zástupce pro poskytování poštovních služeb formou
provozovny Pošty Partner v obci.
- Odstranění stavby
Info - obci bylo oznámeno správním orgánem Magistrátu města Děčín rozhodnutí o nařízení
odstranění stavby na p.p.č. 450/4, 450/5 v k.ú. Prosetín u Dobkovic, majitel paní Kuchařová,
Dvořákova 9, 405 02 Děčín. Záležitost, je řešena více než rok. Pokud paní Kuchařová stavby
neodstraní, bude obec nucena tyto stavby odstranit na své náklady a tyto náklady pak vymáhat po paní
Kuchařové.

13) Závěr
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast na posledním veřejném zasedání roku 2016
a ukončil jej 18:55 h. Zároveň všem popřál šťastné a pohodové vánoční svátky a vše nejlepší
v Novém roce 2017 .
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Přílohy zápisu:

1)
2)
3)
4)

Prezenční listina
Zveřejněná informace o konání zasedání
Zveřejněný záměr o pronájmu, prodeji pozemků
Rozpočtové opatření 4/2016

Zápis byl vyhotoven v Dobkovicích dne 19.12.2016

Ověřovatelé zápisu:
p. Petr Šulc

……………………

pí. Miroslava Zatočilová

……………………

Starosta obce:
p. Michal Faltus

……………………

8

