Obec Dobkovice
Zastupitelstvo obce Dobkovice

Zápis
z 5. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 17.06.2015 ve
slavnostní místnosti obecního úřadu od 17:30 hodin.
Přítomno je 6 členů ZO (viz. příloha č.1), z celkového počtu 9, a je tedy usnášeníschopné.
Omluveni: pan Ing. Bělohorský, paní Zatočilová, pan Zima
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. P. Tomáška, p. D. Bruka
na zapisovatele pí. M. Konšalovou
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schválilo ověřovateli zápisu p. P. Tomáška, p. D. Bruka
zapisovatele pí. M. Konšalovou.
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 1 bylo schváleno
2) Navržený program zasedání:
1) Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu zasedání
3) Schválení dotace na zateplení MŠ.
4) Zateplení MŠ – pověření starosty k podpisu smlouvy se zhotovitelem, ustanovení
výběrové komise
5) Otázka domu č. p. 31
6) Prodej obecního domu č. p. 31
7) Prodej pozemků pod bývalou „DELTOU“
8) Žádost o pronájem pozemků p. p. č. 44 a st. p. č. 30 v Dobkovicích.
9) Žádost o pronájem pozemku p. p. č. 96/1 v Dobkovicích
10) Žádost o pronájem části pozemku 85/9 v Dobkovicích u č. p. 81
11) Žádost o pronájem pozemku p. p. č. 259/1 v Prosetíně
12) Žádost o pronájem pozemků a částí pozemků v 369/1, 230/3, 325/1, 230/10
13) Schválení přijetí příspěvku na hospodaření v lesích
14) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti p. p. č. 983 v k.ú. Dobkovice
15) Různé
16) Závěr
K navrženému programu tohoto zasedání předsedajícím nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schválilo program zasedání dle návrhu.
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 2 bylo schváleno
3) Dotace na zateplení a výměnu oken v MŠ Dobkovice
Obec Dobkovice získala informaci, že získá dotaci na spolufinancování projektu v
rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků SFŽP ČR č. 14234103 – SFŽP
na zateplení a výměnu oken v MŠ, rozpočet díla je dle dnešní informace z MŽP ve výši
2 632 566,- Kč, spolufinancování obce je ve výši 938 427,- Kč a je zahrnuto v rozpočtu obce
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na rok 2015. Zároveň s touto akcí bude spojena akce výměny střešního pláště a opravy krovů,
rozpočet na tuto akci je ve výši 1 013 685, 35 Kč a bude hrazen z prostředků obce. Tato
částka je zahrnuta v rozpočtu obce na rok 2015. Tyto částky na financování obou těchto akcí
jsou maximální. Předpokládá se snížení výsledné ceny po ukončení výběrového řízení.. Na
poradách ZO jsme se shodli na tom, aby obě akce prováděla jedna firma, chceme předejít
dohadům mezi firmami. Tak byla podána výzva k podání nabídky, zveřejněna je 8. 6. 2015 na
úřední desce a také elektronicky.
Výběrové řízení na zhotovitele díla bude 24. 6. 2015 od 10:00hod. ve slavnostní místnosti
obecního úřadu. Do výběrové komise navrhuji D. Bruka, P. Šulce, M. Faltuse.
Dále navrhuji, aby ZO pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy o zhotovení díla s vítězným
uchazečem výběrového řízení.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schválilo výběrovou komisi ve složení D. Bruk, P. Šulc, M. Faltus pro výběr
zhotovitele na akci „ Zateplení a výměna oken v MŠ, výměna střešní krytiny včetně
klempířských prvků a oprava krovů v MŠ“ a pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy o
zhotovení díla s vítězným uchazečem, který vzejde z výběrového řízení.
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 3 bylo schváleno
4) Dům č. p. 31
Stávajícímu nájemníkovi domu č. p. 31 v Dobkovicích končí ke dni 30. 6. 2015 nájemní
smlouva a má dům předat v původním stavu je na místě se rozhodnout jak dále postupovat.
Na výše zmíněný dům stále není kupec ( prodejní cena je 350 tis. Kč schválena na ZO 22. 4.
2015 ) bylo by vhodné zapřemýšlet co s touto situací. Na poradě ZO jsme došli k tomu
názoru, že bude lepší dál pronajmout dům stávajícímu nájemci na dobu určitou, tj. 2 měsíce
do 31.8.2015 a dál dům nabízet k prodeji. Další možností je dům opravit nebo jeho demolice,
která by zřejmě následovala, kdyby se po dalším snížení prodejní ceny stále nenašel adekvátní
kupec. Uvolněný pozemek by se využil k potřebám obce, rozšíření vozovky v této nebezpečné
a nepřehledné zatáčce, demolice by vyšla na cca 150 tis. Kč bez DPH, oprava domu pak na
statisíce. Zdůrazňuji, že není hlavním zájmem ZO Dobkovice demolice domu, ale hledání
nejpřijatelnějšího řešení pro obec.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schválilo pronajmout dům Prosetín č.p. 31 na dobu určitou, která je určena na
dva měsíce do 31.8.2015 panu M. Č..
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 4 bylo schváleno
5) Prodej obecního domu č. p. 31
Na poradě ZO jsme se zabývali prodejem domu Prosetín č. p. 31 v k.ú. Prosetín u Dobkovic.
V návaznosti na předchozí bod jednání navrhuji snížit prodejní cenu prodávaného domu
Prosetín č. p. 31 o 100 000,- Kč z 350 000,- Kč na 250 000,- Kč.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schválilo snížit prodejní cenu prodávaného domu Prosetín č. p. 31 v k. ú.
Prosetín u Dobkovic o 100 000,- Kč z 350 000,- Kč na 250 000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 5 bylo schváleno
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6) Prodej pozemků pod bývalým dřevařským závodem
Majitel pozemků po „ dřevařském závodě Delta“ a okolních pozemků paní Fischerová, Nad
Rokoskou 1379/34, Praha 8, má v úmyslu pozemky prodat. Jako první oslovila obec
Dobkovice. Na poradě jsme se shodli, že si nejprve necháme vyhotovit posudek o ekologické
zátěži a rozpočet na likvidaci betonů, suti a asfaltových ploch. Pokud výsledná cena vyjde
jako rozumná, bude se dalším postupem ZO Dobkovice zabývat. Pan Štol – zastupitel obce navrhnul pověřit starostu obce k jednání s vybranou firmou o vyčíslení likvidace ekologické
zátěže pozemku a k jednání s majitelem pozemků o jejich případném odkupu.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schválilo pověření starosty obce p. Michala Faltuse k jednání s vybranou
firmou o vyčíslení likvidace ekologické zátěže pozemků po „ dřevařském závodě Delta“ a
k jednání s majitelem pozemků paní Fischerovou, Nad Rokoskou 1379/34, Praha 8, o jejich
případném odkupu.
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 6 bylo schváleno
7) Žádost o pronájem pozemků p. p. č. 44 st. a p. č .30 v k. ú. Dobkovicích
Jedná se o p.p.č. 44 o výměře 432 m2 a st.p. č. 30 v k.ú. Dobkovice o výměře 313 m2 vedle
Volfů pod tratí. O zahradu mají zájem: J. T., Dobkovice , 407 03, žádost byla podána 4. 5.
2015 za účelem chovu ovcí a M. M., Dobkovice , žádost byla podána 4. 5. 2015 za účelem
zřízení zahrádky. Předsedající navrhuje hlasovat pro každého ze zájemců zvlášť.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schválilo pronájem pozemků p. p. č. 44 o výměře 432 m2 a st. p. č. 30
o výměře 313 m2 vše v k. ú. Dobkovice panu J. T za cenu 1,-Kč/m2/rok.
Výsledek hlasování: Pro: 3 hlasy Proti: 1 hlas (p. Štol) Zdržel se: 2 hlasy (p.Faltus, p.Šulc)
Usnesení nebylo schváleno
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schválilo pronájem pozemků p. p. č. 44 o výměře 432 m2 a st. p. č. 30
o výměře 313 m2 vše v k. ú. Dobkovice paní M. M za cenu 1,-Kč/m2/rok.
Výsledek hlasování: Pro: 2 hlasy Proti: 2 hlasy (p. Bruk, p. Kotalíková) Zdržel se: 2 hlasy
(p. Faltus, p. Pa. Tomášek)
Usnesení nebylo schváleno
8) Žádost Zemědělství Malšovice s.r.o. , Malšovice č. ev. 5 o pronájem pozemku
p. p. č 96/1 v k. ú. Dobkovice za účelem zemědělského využití.
Jedná se o pozemek nad bytovým domem Dobkovice č. p. 81 a 82 v k. ú. Dobkovice. Druh
pozemku: trvalý travní porost. Značná část pozemku je však pokryta stromy a křovinami.
Předsedající přednesl návrh, aby byla vložena do smlouvy o pronájmu klauzule proti vykácení
vzrostlých stromů. Mohlo by se stát, že by byly vyřezány vzrostlé stromy s odvoláním na druh
pozemku. Při porušení těchto požadavků v nájemní smlouvě bude nájemní smlouva obcí
Dobkovice okamžitě jednostranně vypovězena. Kontrola pozemku proběhne 2x ročně
zaměstnancem Obce Dobkovice. Pan Šulc – zastupitel obce – navrhuje vykácení stromů řešit
přes zimní období pracovníky vlastní pracovní silou.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schválilo pronájem pozemku p. p. č. 96/1 o výměře 18 411 m2
v k. ú. Dobkovice Zemědělství Malšovice s.r.o., Malšovice č.ev. 5 za účelem zemědělské
prvovýroby za cenu 0, 20 Kč/m2/rok na dobu tří let s klauzulí ve smlouvě týkající zákazu
kácení vzrostlých stromů na pozemku a dále bude prováděna a kontrola pozemku 2x ročně.
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Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 7 bylo schváleno
9) Žádost o pronájem části pozemku p. p. č. 85/9 v k. ú. Dobkovice
Žádost paní P. D., Dobkovice, o pronájem části pozemku p. p. č. 85/9
v k. ú. Dobkovice za účelem zřízení zahrádky za cenu 1,- Kč/m2/rok . Jedná se o bývalou
zahrádku po rodině pana Kříže.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schválilo paní P. D, Dobkovice č.p., pronájem části pozemku
p. p. č.85/9 v k. ú. Dobkovice za účelem zřízení zahrádky za cenu 1,- Kč/m2/rok.
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 8 bylo schváleno
10a) Žádost o pronájem pozemku p. p. č. 259/1 v k. ú. Prosetín u Dobkovic
Žádost pana M. Š., Karla Čapka, Jirkov, vlastníka domu v Prosetíně sousedící s pozemkem p.
p. č. 259/1, žádá o dlouhodobý pronájem daného pozemku, hodlá pozemek vyčistit, prořezat
ovocné stromy, také pokud se urodí dát adekvátní část úrody jablek do místní MŠ a ZŠ. Na
pozemku chce výhledově chovat ovce, což by však muselo být ošetřeno vzhledem k tomu, že
pozemek sousedí s vodojemem, který napájí značnou část obce Dobkovice a Prosetín.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schválilo pronájem pozemku p. p. č. 259/1 o výměře 6 518 m2 v k. ú.
Prosetín u Dobkovic panu M. Š., Karla Čapka, Jirkov, za cenu 0, 20 Kč/m2/rok. Za účelem
zkulturnění pozemku a výhledovému chovu ovcí na dobu 1 roku s klauzulí ve smlouvě
týkající se zákazu kácení vzrostlých stromů na pozemku.
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 9 bylo schváleno
10b) Žádost o pronájem pozemku p. p. č. 259/1 v k. ú. Prosetín u Dobkovic
Žádost Zemědělství Malšovice s.r.o., Malšovice č. ev. 5, o pronájem pozemku
p. p. č. 259/1 v k. ú. Prosetín u Dobkovic o výměře 6 518 m2 za účelem zemědělské
prvovýroby.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schválilo pronájem pozemku p. p. č. 259/1 o výměře 6 518 m2 v k. ú.
Prosetín u Dobkovic Zemědělství Malšovice s.r.o., Malšovice č. ev. 5, za cenu 0, 20
Kč/m2/rok. Za účelem zemědělské prvovýroby..
Výsledek hlasování: Pro: 0 hlasů Proti: 6 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení nebylo schváleno
Člen ZO, p. Zdeněk Štol, opouští jednání v 17:59 h., počet přítomných členů ZO se snížil
na 5. ZO je i nadále usnášeníschopné.
11) Žádost o pronájem pozemků p. p. č. 369/1, p. p. č. 230/3, p. p. č. 325/1,
p. p. č.230/10 vše v k. ú. Prosetín u Dobkovic.
Žádost si podalo Zemědělství Malšovice s.r.o. , Malšovice č. ev. 5, za účelem zemědělského
využití. Pozemky se nacházejí nad domem pana Hermana v Prosetíně. Druh pozemku: trvalý
travní porost a ostatní plocha. Značná část pozemků je však pokryta stromy a křovinami,
navrhoval bych proto vložit do smlouvy klauzuli proti vykácení vzrostlých stromů, protože
by se mohlo stát, že nám vyřežou stromy s odvoláním na druh pozemku.
Návrh usnesení:
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ZO Dobkovice schválilo pronájem pozemků Zemědělství Malšovice s.r.o. , Malšovice č. ev.
5, p. p. č. 369/1 o výměře 365 m2, p. p. č. 230/3 o výměře 3 186 m2, p. p. č. 325/1 o výměře
3 914 m2, p. p. č.230/10 o výměře 15 672 m2 vše v k. ú. Prosetín u Dobkovic. Celková
výměra těchto pozemků je 23 137 m2 za účelem zemědělské prvovýroby za cenu
0, 20 Kč/m2/rok na dobu tří let s klauzulí ve smlouvě týkající se zákazu kácení vzrostlých
stromů na výše uvedených pozemcích a kontroly pozemků 2x ročně.
Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů Proti: hlasů Zdržel se: hlasů
Usnesení č. 10 bylo schváleno
12) Schválení přijetí příspěvku na hospodaření v lesích
15. 12. 2014 byla podána žádost o příspěvek na hospodaření v lesích na Ústecký kraj, žádali
jsme o 162 100,- Kč, Ústecký kraj, aby uspokojil všechny žadatele, poskytl nám příspěvek ve
výši 105 290,- Kč. Částka, o kterou jsme žádali měla pokrýt nákup sazenic, ochranu kultur
proti buření, proti okusu zvěří a výstavbu nových oplocenek.
Navrhuji schválit příspěvek.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schválilo přijetí příspěvku ve výši 105 290,- Kč od Krajského úřadu
Ústeckého kraje na hospodaření v lesích a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 11 bylo schváleno
13) Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
Žádost ČEZ Distribuce, a. s. zastoupená GA Energo technik, s. r. o., Na Střílně AB, Plzeň o
zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-4013033/VB/001 na části pozemku p. p. č.
983 v k. ú. Dobkovice. Jednorázová náhrada za zřízení VB je 1000,- Kč bez DPH. Jedná se
přivedení elektropřípojky pro pozemky p. p. č. 833/1 a p. p. č. 826 v k. ú. Dobkovice na
pozemku 833/1 mají zahrádky občané z Dobkovic. Navrhuji schválit záměr zřídit věcné
břemeno k danému pozemku.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schválilo záměr zřízení věcného břemena k pozemku p. p. č. 983
v k. ú. Dobkovice a pověřuje starostu obce k podepsaní smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti č. IV-12-4013033/VB/001 ČEZ Distribuce, a.s. zastoupené GA Energo
technik,s. r. o., Na Střílně AB, Plzeň za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene
1 000,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 12 bylo schváleno
14) Různé
MAS Labské skály - 4. 5. 2015 proběhla v Benešově n./Pl. valná hromada MAS, schvaloval
se rozpočet, členské příspěvky ( obec 5,- Kč/obyvatel/rok ), změny ve stanovách MAS, znovu
se zde hovořilo o nutnosti mít zpracovaný SPO. MAS má nyní 30 obcí a 74 stálých členů.
Naše obec uhradila členské příspěvky na rok 2015 v částce 3 365,- Kč – 673 obyvatel.
Školka – opravy, na které jsme nedostali dotaci – provedeme jen nutné opravy, které po nás
žádala hygiena s tím, že převedeme peníze určené na spoluúčast dotace vyčleněné v rozpočtu
škole a škola pak uhradí opravy. Jedná se o částku zhruba 70 000,- Kč. Dále k tomu musí být
opraveno vnitřní osvětlení tříd a šaten, které je v havarijním stavu.
PROSETÍN rychlost „ 30“ – od Prosetínských chatařů a pana Boka přišla žádost o řešení
problémů rychlosti projíždějících aut. Po jednání s dopravní policií, na kterém jsme jednali o
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dopravní situaci v obci vzešlo – přednést naše požadavky dopravnímu inženýrovi a s ním vše
probrat. Ten nám, řekne co je reálné, co se osvědčilo atd. Měření v obci budou provádět na
naši žádost. Přesune se konec obce Prosetín, aby byl v obci i dům Bokových.
Lesní práce – Letošní dubnovou výsadbou se osázely plochy po loňské těžbě v rozsahu
1,75 ha. Nasázelo se 14 200 sazenic – 12 600 ks buku to je 1,4 ha plochy, 1 000 ks jedle to je
0,2 ha plochy, 600 ks smrku to je 0, 15 ha plochy, výsadba stála 5, 76 Kč za výsadbu jedné
sazenice ( na zasedání 22. 4. 2015 jsem informoval, že za výsadbu se bude platit 5, 5 – 6,Kč/kus ) což je částka 81 792,-Kč. Ožínání sadby, které se bude muset provést co nejdříve
( tráva přerůstá sazenice ) bude stát cca 17 658,- Kč ( ha/ 10 090,- Kč), nátěr proti okusu bude
stát cca 6 390,- Kč ( 1 ks/0,45 Kč).
Těžba dřeva - 19. 5. 2015 se začalo těžit na Malině v Prosetíně. Těžbu provádějí firmy Josef
Zedník, Maxičky - Děčín, Vladimír Vozáb, Jílové – Kamenná a Zdeněk Vaněk,
Jílové u Děčína.
ŘSD – po telefonickém hovoru s Ing. Machem z ŘSD byla podána informace, že okna se
letos nestihnou vyměnit. Bude trvat minimálně 3 měsíce, než projde další výběrové řízení.
P. Kotalíková – zastupitelka obce – poznamenala, že by bylo dobré se také zabývat zvýšenou
hlučností od přejíždějících nákladních vlaků.
Mikroregion Labské skály – závěrečná zpráva a účetní závěrka za rok 2014 byla v pořádku
je vyvěšena na úřední desce a bude schvalována na zasedání Mikroregionu dne 29. 6. 2015
v Jílovém.
Centrální vytápění v bytových domech - rozpočet na centrální vytápění v domě
Dobkovice č. p. 24 a Dobkovice č. p. 36 poloautomatickým kotlem na tuhá paliva - hrubý
odhad je cca. 300 000,- Kč na dům včetně materiálu.
Navýšení žáků v MŠ - Navýšení žáků v MŠ - žádost ředitelky ZŠ a MŠ Dobkovice
Mgr. Kalašové o povolení výjimky z počtu žáků v MŠ na 28 žáků.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schválilo povolení výjimky z počtu žáků v MŠ na 28 žáků pro školní rok
2015/2016.
Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 13 bylo schváleno
SVS a. s. - V úterý 28. 4. 15 jsem se zúčastnil setkání akcionářů SVS a. s. v ÚL,
probíralo se hlavně téma o plánech SVS po roce 2020, o kterém se bude hlasovat na valné
hromadě 18. 6. 2015.
Obecní dílna, garáž - na dílně je v dezolátním stavu střecha. Výměna střechy vyjde
na cca. 80 000,- Kč. Na poradě ZO jsme se domluvili, že střechu vyřešíme s opravou střech na
MŠ. Fasáda je již opravena.
Strategický plán rozvoje obce – dané téma má naše obec již zpracované v hrubých rysech.
Pro budoucí projekty a dotace je nutno více plán rozvinout. Je třeba na něm začít pracovat.
Pomoc při zpracování podrobného plánu nám nabízí MAS Labské skály za úplatu
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cca. 50 000,- Kč. ZO Dobkovice s tímto nesouhlasí. Vypracování podrobného strategického
plánu budeme řešit sami. S pomocí vypracování plánu se nabídl člen ZO p. Bruk.
Vůz pro „ Speciální školu Děčín“ - členové ZO se na poradě domluvili, že příspěvek na
provoz vozu hradit nebude. Raději podpoří děti z obce, když by tuto školu navštěvovaly.
Galileo - návrh na nové webové stránky obce je možné použít jen mapový portál
cena je 6 900,- Kč pořízení a roční platba 2 900,- Kč bez DPH. Tento portál by se hodil
ohledně našeho členství v MAS Labské skály. Na poradě ZO jsme se domluvili řešit toto
s městem. To přislíbilo spravovat stránky zdarma. Je potřeba oslovit město a opětovně
dohodnout novou grafickou úpravu stránek obce Dobkovice.
Rozpočet - na rok 2016 pokud chceme mít rozpočet připraven do konce roku, musíte mít
připraveny připomínky a věci k zařazení do rozpočtu do konce září.
Opravy obecních komunikací – byly osloveny tří firmy, kdy nejlevnější nabídku podala
firma Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan. Celková cena činí 95 207,- Kč s DPH. Za loňský
rok stály opravy komunikací 135 000,- Kč. Na komunikacích jsou již vyznačena barvou místa
oprav, opět se budou opravovat nejnutnější výtluky. Opravy by měly začít do konce června
2015.
Žádost pana Prchaly o opravu komunikace, která vede okolo jeho nemovitosti. Jedná se o
velkou plochu a cesta je dost zničená. Je více zatížená zvýšeným provozem do bývalého
„lomu“. Akce bude přesunuta do roku 2016.
Vstupy před paneláky – množily se stížnosti občanů na rozbité rohože před vchody
u paneláku č. p. 95 a 96. Část jsme zabetonovali a u paneláku č. p. 93 a 94 rohože zůstaly.
Vyvstává otázka, co dál s těmito přístupovými cestami k panelákům, které jsou ve špatném
stavu. Pozemky a cesty okolo paneláků jsou v majetku obce – paneláky jsou ve vlastnictví
sdružení nájemníků. Situace kolem pozemků by se do budoucna měla dořešit.
Molo ŘVC - momentálně nás ŘVC žádá o vyjádření souhlasu s jejich návrhy. ZO obce
Dobkovice má trochu jiný návrh, takový, abychom nemuseli řešit 100 letou vodu tím, že celé
molo by jezdilo nahoru a dolů po dalbách v závislosti na výšce hladiny, mělo by přijít další
jednání na toto téma s ŘVC. Ohledně výstavby přívozu v Jakubech se čeká na rozhodnutí
rady města Děčína (molo na druhé straně by mělo stát cca do 400 000,- Kč.).
Žádost o pronájem zahrady – p. M. Zatočilová si podala žádost o přidělení zahrádky,
nebylo zveřejněno na úřední desce obce - bude se řešit na příštím veřejném ZO.
Informace – oddíl kopané SK Dobkovice je suverénní lídr soutěže II. třídy okresního
přeboru, vede tabulku o 4 body před druhými Těchlovicemi a zbývá sehrát poslední zápas
v Jiříkově, který si mohou dovolit i prohrát a i tak budou první a tím jistý postupující do vyšší
soutěže IB třídy, což je zároveň historické umístění a naší obce v kopané do těchto pater
fotbalové soutěže. Chci oddílu pogratulovat a popřát mnoho dalších úspěchů.
SPOZ – pořádá fotografickou soutěž podrobné informace na www.dobkovice.cz.
Místní turisté – pořádají v neděli 21. 6. 2015 výlet na Kvádrberk a do Růžové zahrady,
odjezd je z nádraží Dobkovice ve 13.15 hod.
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Nové info. přivedení pitné vody – dovedení pitné vody do Dobkovic, studie je hotova,
Ing. Líbal ji dnes obdržel a přislíbil nám do 14- ti dnů zaslat jedno paré. Po prostudování
vyvoláme další jednání.
Předsedající ukončil zasedání ZO Dobkovice 18:37 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání
3) Zveřejněný záměr o pronájmu, pachtu pozemků, prodeji obecního domu

Zápis byl vyhotoven dne: 25.6.2015

Ověřovatelé: p. Daniel Bruk

Starosta:

……………………………

p. Pavel Tomášek

……………………….....

p. Michal Faltus

…………………………….
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