Obec Dobkovice
Zastupitelstvo obce Dobkovice
Zápis
z 8. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 16.12.2019
ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 17:00 hodin.
Přítomno je 8 členů ZO (viz. příloha č.1 tohoto zápisu), z celkového počtu 9, a je tedy
usnášeníschopné.
Omluveni: pí Tomášová Markéta
Občané: (viz. příloha č.1 tohoto zápisu)
Hosté: --K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky, je tedy schválen.
Předsedající upozornil všechny přítomné na spuštění nahrávacího zařízení.
1) Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
na ověřovatele zápisu navrhuji: pí Lejnarová, p. Zima
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje na ověřovatele zápisu pí Lejnarovou, p. Zimu. Na zapisovatele
pí 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) Schválení rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dobkovice pro rok 2020
4) Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dobkovice
pro rok 2021-2025
5) Schválení rozpočtu obce Dobkovice pro rok 2020
6) Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2021-2024
7) Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku
8) Revokace usnesení č. 5 z 3. zasedání ZO Dobkovice konaného 6. 2. 2019
9) Záměr budoucího prodeje části pozemku p. č. 890/3 v k. ú. Dobkovice
10) Žádost o pronájem části nemovitosti - vnější zdi domu č. p. 83, stojícího na
pozemku st. č. 20 vše v k. ú. Dobkovice (ZŠ – reklamní zařízení)
11) Žádost o pronájem části pozemku, cca 190 m2, p. č. 20/1 v k. ú. Dobkovice
(pod Dubskými)
12) Žádost o pronájem nebytových prostor v domě č. p. 22 (klubovna pod paneláky)
13)Různé
14)Diskuze
15)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
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3) Schválení rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dobkovice pro rok 2020
Rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dobkovice na rok 2020 je navržen jako
vyrovnaný v příjmech i výdajích ve výši 1 900 000,- Kč (bez mezd ze st. rozpočtu), z toho
dotace od zřizovatele na provoz je ve výši 1 500 000,- Kč. Návrh rozpočtu byl řádně
zveřejněn na úřední desce OÚ a elektronicky na stránkách obce od 25. 11. 2019, do dnešního
dne nebyly podány připomínky 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 1 900 000,- Kč na rok 2020
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 3 bylo schváleno
4) Střednědobý výhled rozpočtu MŠ a ZŠ Dobkovice p.o. pro rok 2021 – 2025
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ a ZŠ Dobkovice p.o. na rok 2021- 2025 byl řádně vyvěšen
na úřední desce obce od 25.11.2019, nebyly k němu podány žádné připomínky ani vzneseny
žádné dotazy, je tedy připraven ke schválení.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje střednědobý výhled ZŠ a MŠ Dobkovice p.o. na rok 2021 -2025
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 4 bylo schváleno
5) Schválení rozpočtu obce Dobkovice pro rok 2020
Rozpočet obce Dobkovice je navržen jako vyrovnaný v příjmech i výdajích ve výši
13 520 100,- 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 25. 11. 2019, 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 2020 jako vyrovnaného
v příjmech i výdajích ve výši 13 520 100,- Kč.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje rozpočet obce Dobkovice na rok 2020 jako vyrovnaný
v příjmech i výdajích ve výši 13 520 100,- Kč. Závazným ukazatelem rozpočtu je objem
finančních prostředků na jednotlivých paragrafech.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 5 bylo schváleno
6) Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2021-2024
Střednědobý výhled rozpočtu obce je nástrojem územního samosprávného celku nebo svazku obcí
sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje
se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících
po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Střednědobý výhled byl řádně zveřejněn na úřední desce
obce od 25.11.2019, nebyly k němu podány žádné připomínky
ani vzneseny žádné dotazy, je tedy připraven ke schválení.
Navrhuji proto schválit dle návrhu.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Dobkovice
na období 2021-2024.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

Usnesení č. 6 bylo schváleno
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7) Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů
Na základě §14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o místních poplatcích“), a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákon
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obec Dobkovice vydává
Obecně závaznou Vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku ze psů. Sazba poplatku za kalendářní rok
činí nově: a) ze psa, chovaného v rodinném domě – za jednoho psa 150,- Kč, za druhého a každého
dalšího psa téhož držitele 200,- Kč
b) ze psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let - za jednoho psa 200,- Kč, za druhého a
každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč
c) z jiného psa než uvedeného v písm. a) nebo b) - za jednoho psa 300,- Kč, za druhého a
každého dalšího psa téhož držitele 500,- Kč
a tímto se zrušuje se stávající obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 22.6.2011
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice se usneslo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku ze psů.
Poplatky nově: a) ze psa, chovaného v rodinném domě – za jednoho psa 150,- Kč, za druhého a
každého dalšího psa téhož držitele 200,- Kč
b) ze psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let - za jednoho psa 200,- Kč, za
druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč
c) z jiného psa než uvedeného v písm. a) nebo b) - za jednoho psa 300,- Kč, za
druhého a každého dalšího psa téhož držitele 500,- Kč,
a tímto se zrušuje stávající obecně závazná vyhláška č. 1/2011.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno

8) Revokace usnesení č. 5 z 3. zasedání ZO Dobkovice konaného 6. 2. 2019
ZO revokuje usnesení č. 5 z 3 zasedání ZO konaného 6.2.2019 ve znění: ZO schvaluje prodej
části p.p.č. 890/3 v k.ú. Dobkovice o výměře cca. 16 m2 za cenu 16 000,- Kč bez DPH ČEZ
Distribuce, a.s., z důvodu vybudování nové distribuční trafostanice, která bude umístěna co
nejblíže k hranici p.p.č. 890/2 v k.ú. Dobkovice.
ČEZ Distribuce, a.s., nově podala žádost na odkup části p.p. 890/3 v k.ú. Dobkovice,
z důvodu vybudování nové trafostanice, která by měla nahradit stávající DTS DC-1787 U
nádraží, která bude zdemontována a zároveň nová trafostanice bude připojena na optickou
infrastrukturu (ta bude pouze pro potřeby ČEZ distribuce, a.s. pro ovládání , přenos dat, ..)
Z důvodu optického připojení bude použita větší trafostanice, proto bude potřeba navýšit
metry čtvereční požadovaného pozemku. Skutečná výměra bude určena až po zaměření a cena
za prodej je stanovena na 1000,- Kč/m2 bez DPH. Realizace stavby je předpokládána v roce
2023. Po případném odsouhlasení by mělo dojít k uzavření budoucí smlouvy a konečná
smlouva na odkup se realizuje při zpracování PD stavby. Ochranné pásmo nové DTS je dle
Energetického zákona.
ZO navrhuje schválit prodej části p.p.č 890/3 v k.ú. Dobkovice po skutečném zaměření
pozemku za 1 000,- Kč/m2 s tím, že předběžné umístění nové DTS bude co nejblíže k hranici
p.p.č. 890/2 v k.ú. Dobkovice.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje revokaci usnesení č. 5 z 3. veřejné schůze ZO konané 6.2.2019
o prodeji části p.p.č 890/3 v k.ú. Dobkovice ČEZ Distribuce a.s. o výměře 16 m2 a
zároveň schvaluje záměr budoucího prodeje části p.p.č. 890/3 v k.ú. Dobkovice
po skutečném zaměření pozemku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. , Teplická 874/8,
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405 02 Děčín 4 za 1 000,- Kč/m2 bez DPH za účelem vybudování nové trafostanice
s napojením na optickou infrastrukturu.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů
Usnesení č. 8 bylo schváleno

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0

10) Žádost o pronájem části nemovitosti - vnější zdi domu č. p. 83, stojícího na

pozemku st. č. 20 vše v k. ú. Dobkovice (ZŠ – reklamní zařízení)
Smlouva na pronájem reklamní plochy fasády ZŠ a MŠ p.o. byla schválena usnesením č. 6 na
veřejném zasedání ZO dne 25.9.2019 firmě Europlakat spol. s r.o., Rohanské nábřeží 678/25b, 186 00
Praha 8 – Karlín, za cenu 60 000,- Kč/rok bez DPH.

11) Žádost o pronájem části pozemku, cca 190 m2, p. č. 20/1 v k. ú. Dobkovice
(pod Dubskými)
Pan Michal Petr, Dobkovice 45, 407 03 Dobkovice požádal o pronájem části pozemku č.p.
20/1 v k.ú. Dobkovice o výměře cca. 190 m2, za účelem zřízení zahrádky a možnosti
parkování.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje pronájem části p.p.č. 20/1 v k.ú. Dobkovice o výměře cca. 190 m2,

za účelem zřízení zahrádky a možnosti parkování panu Michalu Petrovi, Dobkovice 45,
407 03 Dobkovice, za cenu 1,- Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

Usnesení č. 9 bylo schváleno
12) Žádost o pronájem nebytových prostor v domě č. p. 22 (klubovna pod
paneláky)
Pionýrská skupina Dravci, Dobětická 2333/10, 400 01 Ústí nad Labem, podala žádost na
prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory budovy Dobkovice č.p. 22, které využívá
na vyplnění volného času dětí a mládeže. Nájemní smlouva bude prodloužena od 1.1.2020 do
31.12.2022 bezplatně .
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje pronájem nebytových prostor budovy Dobkovice č.p. 22,

Pionýrské skupině Dravci, Dobětická 2333/10, 400 01 Ústí nad Labem, nájemní smlouva
bude prodloužena dodatkem č. 2 od 1.1.2020 do 31.12.2022 a to bezplatně. Prostory
budou využívány pro volnočasové aktivity dětí a mládeže.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

Usnesení č. 10 bylo schváleno
13) Různé
- Žádost SK Dobkovice o přidělení finančního daru
SK Dobkovice podala žádost o projednání finančního daru na činnost oddílu kopané pro rok
2020 ve výši 150 000,- Kč. SK Dobkovice reprezentuje obec v rámci celého kraje a zároveň
se aktivně podílí na kulturním a společenském dění v obci.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje finanční dar ve výši 150 000,- Kč SK Dobkovice, finanční dar je
zahrnut v rozpočtu obce na rok 2020. Dar bude poskytnut v lednu 2020 na provoz oddílu.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

Usnesení č. 11 bylo schváleno
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- Žádost o navýšení a doplnění rozpočtu ZŠ a MŠ Dobkovice p.o. na 2019
ZŠ a MŠ Dobkovice p.o., Dobkovice 83, 407 03 Dobkovice podala žádost o navýšení a
doplnění rozpočtu na rok 2019 na provoz školy a školky z původních 1 400 000,- Kč na
1 500 000,- , tj. o 100 000,- Kč na úpravy a opravy v kuchyni MŠ nad rámec plánovaných
prací ( pořízení zahradní mlhy, výměna digestoře)
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje navýšení rozpočtu pro rok 2019 o 100 000,- Kč z původních 1 400 000,Kč na 1 500 000,- Kč na úpravy a opravy v MŠ Dobkovice.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 1 hlasů (Z. Štol)

Usnesení č. 12 bylo schváleno
- Vyúčtování a příjem dotací
1) Technika pro obec – investiční dotace z POV ÚK 100 000,- Kč, celkové výdaje
182 650,- Kč (pořízení víceúčelového VARI + traktůrek)
2) Školní kuchyně – investiční dotace z POV ÚK 250 000,- Kč, celkové výdaje
596 983,30 Kč (konvektomat MŠ, nová kuchyně v ZŠ)
3) Pořízení kompostérů pro občany obce Dobkovice – neinvestiční dotace z MŽP
OPŽP 2014 – 2020, dotace ve výši 918 429,93 Kč, výdaje celkem 1 088 663,- Kč,
včetně přípravných prací (část hrazena již v roce 2018 – příprava projektu) pořízené
kompostéry 111 ks o obsahu 1 000 l, 49 ks o obsahu 2 000 l a jeden kontejner na
textil.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje příjem a vyúčtování dotací – 1)“Technika pro obec“ – investiční

dotace z POV ÚK 100 000,- Kč, celkové výdaje 182 650,- Kč (pořízení víceúčelového
VARI + traktůrek)
2) „Školní kuchyně“ – investiční dotace z POV ÚK 250 000,- Kč, celkové výdaje
596 983,30 Kč (konvektomat MŠ, nová kuchyně v ZŠ)
3) „Pořízení kompostérů pro občany obce Dobkovice“ – neinvestiční dotace z MŽP
OPŽP 2014 – 2020, dotace ve výši 918 429,93 Kč, výdaje celkem 1 088 663,- Kč, včetně
přípravných prací (část hrazena již v roce 2018 – příprava projektu) pořízené
kompostéry 111 ks o obsahu 1 000 l, 49 ks o obsahu 2 000 l a jeden kontejner na textil.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

Usnesení č. 13 bylo schváleno
- Revokace usnesení č.5 ze 7. zasedání ZO Dobkovice konaného 25.9.2019
ZO revokuje usnesení č. 5 z 7 zasedání ZO konaného 6.2.2019 ve znění: ZO Dobkovice
schvaluje Plán zimní údržby pro zimní období 2019 – 2020 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. Usnesení
se revokuje z důvodu nemožnosti dodržení plánu kvůli nedostatečné kapacitě techniky firmy
Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan s.r.o.
Nově bylo osloveno Zemědělství Malšovice s.r.o., Malšovice č. ev. 5, cena za dílo byla
stanovena dle ceníku. Cena za 1mh plužení 900,- Kč, za 1mh přesunu vozidla posypu
750,- Kč, průměr za 1bm posypu chem. prostředky 1,50 Kč, průměr za 1bm posypu inertním
materiálem 0,16 Kč, průměr za 1bm posypu (mix) 0,80 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Návrh usnesení:

ZO Dobkovice schvaluje Plán zimní údržby pro zimní období 2019 – 2020 a uzavření
smlouvy se Zemědělství Malšovice s.r.o., Malšovice č. ev. 5, za ceny uvedené ve smlouvě
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dle ceníku ZD Malšovice. Úklid chodníků uvedených v plánu zimní údržby bude
zajišťovat obec Dobkovice.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 14 bylo schváleno
- Schválení pořízení pasportu veřejného osvětlení (VO) Dobkovice
Obec Dobkovice musí vypracovat dle předpisu č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a
stavebním řádu pasport VO dle §16.
Návrh usnesení:

ZO Dobkovice schvaluje vypracování pasportu veřejného osvětlení a vypracování
projetu na nové veřejné osvětlení v částech obce, kde veřejné osvětlení chybí.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 15 bylo schváleno
- Dotace na opravu požární zbrojnice v Dobkovicích – informace
MV vyhlásilo výzvu JSDH V3 2020 – stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice. Obec
Dobkovice se do výzvy přihlásila a postoupila do dalšího posuzovacího kola, výsledky se
dozvíme během dubna 2020 – spoluúčast obce je zahrnuta v rozpočtu na rok 2020.
- Dílčí přezkoumání hospodaření obce Dobkovice za rok 2019
Dílčí audit hospodaření obce provedl KÚÚK, proběhl 4.11.2019 zcela bez závad. Předsedající
poděkoval účetní obce paní Monice Martínkové za výbornou práci v oblasti účetnictví a
hospodaření s obecním majetkem – ZO bere na vědomí
- Plán rozvoje kanalizací (PRVKÚK) – informace
Kanalizace – popis stávajícího stavu
V místní části obce Dobkovice – Prosetín, Poustka není v současnosti vybudovaný systém
veřejné kanalizace. Splaškové vody v Prosetíně jsou zachycovány v septicích s odtokem do
povrchových vod - 41%, přímo do povrchových vod je vypouštěno 59%.
Splaškové vody v Poustce jsou zachycovány v septicích s přepadem do vodoteče – 100%
obyvatel.
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a nebo
jsou vsakovány do terénu
Kanalizace – popis návrhového stavu
V současné době se předpokládá individuální čištění odpadních vod. Každá nemovitost řeší
samostatně likvidaci splašků pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových
jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín, nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.
Přednostně je nutné řešit vybudování domovních čistíren odpadních vod u nemovitostí, které
v současné době vypouští splaškové vody přímo do vodoteče.
Obec zatím nedisponuje finančními prostředky na vybudování centrální ČOV v Dobkovicích.
Každý majitel RD si musí vyřešit COV sám na vlastní náklady, popřípadě s finanční pomocí
obce.
- Etapa I – pozemky nad Šourkovými v Dobkovicích – informace
Je zadaná zakázka na přesné rozparcelování, inženýrské sítě a přivedení vody k parcelám.
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- Rozpočtové opatření č. 5/2019
Rozpočtové opatření obce č. 5/2019, viz. příloha č. 4 zápisu
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje rozpočtové opatření obce č. 5/2019 ve znění dle přílohy
č. 4 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 16 bylo schváleno
- Memorandum o spolupráci – obec Bublava
Karlovarský kraj, se sídlem Závodní 353/88, 36006 Karlova Vary, Svaz měst a obcí ČR, se
sídlem 5. května 1640/65, 140 00praha 5 a Obec Bublava 389, 358 01 Kraslice, vyhlásili
veřejnou sbírku na podporu Obce.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje příspěvek do veřejné sbírky na záchranu obce Bublava, kterou
vyhlásil Karlovarský kraj.
Výsledek hlasování: Pro: 0 hlasů Proti: 6 hlasů Zdržel se: 1 hlas (p.Tomášek)
Usnesení nebylo schváleno
- Střechy nad motorestem a hospodou, Dobkovice č.p. 123 - informace
Ohledně havarijního stavu střech nad motorestem a hospodou Dobkovice č.p. 123, je
vypracován rozpočet na jejich opravu. Částka na motorest 178 827,30 Kč vč. DPH částka na
opravu střechy nad hospodou činí 268 220, 25 s DPH.
- Přechod na DVB – T2 bude v Dobkovicích od 1.2.2020. 30.1.2020 bude vysílač Buková
Hora vypnutý.
- Prodej pozemku u křižovatky p.p.č. 833/3 v k.ú. Dobkovice, majitel Radka Švejdová,
Pivovarská 88, Česká Kamenice – zatím v jednání
- Potraviny a pošta Partner v obci - informace
Provoz potravin v Dobkovicích bude ukončen v prosinci 2019, pošta Partner bude v obci
ukončena k 30.4.2020. Obec hledá náhradní řešení pro provoz pošty. Občané budou o celém
výsledku včas informováni.
- Herní prvek na hřiště u nádraží – informace
Na dětské hřiště bude pořízen nový herní prvek, který nahradí již nevyhovující. Nový herní
prvek bude instalován v roce 2020.
- Příkazce operace rozpočtu požaduje před pořízením majetku nad 1 500,- Kč vždy
informaci o jeho pořízení.
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6) Diskuze

7) Závěr
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast na posledním veřejném zasedání roku 2019
a ukončil jej 18:50 h. Zároveň všem popřál šťastné a pohodové vánoční svátky a vše nejlepší
v Novém roce 2020.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání
3) Oznámení o zveřejnění záměru
4) Rozpočtové opatření č. 5/2019
Zápis byl vyhotoven v Dobkovicích dne 20.12.2019
Ověřovatelé zápisu:
Paní Renata Lejnarová

………………………

Pan Oldřich Zima

………………………

Starosta obce Michal Faltus:

………………………
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