Obec Dobkovice
Zastupitelstvo obce Dobkovice
Zápis
z 10. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 29.4.2020
na malém sále Kulturního domu v Dobkovicích od 17:00 hodin.
Přítomno je 9 členů ZO (viz. příloha č.1 tohoto zápisu), z celkového počtu 9, a je tedy
usnášeníschopné.
Omluveni: --Občané: (viz. příloha č.1 tohoto zápisu)
Hosté: --K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky, je tedy schválen.
1) Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
na ověřovatele zápisu navrhuji: p. Štola, pí Tomášovou
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje na ověřovatele zápisu p. Štola a pí Tomášovou.
Na zapisovatele pí Konšalovou.
Výsledek hlasování: Pro: 9 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 výběrové komise na rekonstrukci Hasičské zbrojnice
4) Projednání záležitosti České pošty v obci
5) Mimořádná odměna uvolněným a neuvolněným členům ZO
6) Rozpočtové opatření
7) Různé
8) Diskuze
9) Závěr
K navrženému programu tohoto zasedání předsedajícím nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje program zasedání dle návrhu.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 2 bylo schváleno
3) Schválení výběrové komise na rekonstrukci Hasičské zbrojnice
Obec přijala dotaci od MV – GŘ HZS ČR. Dotace byla schválena ve výši 463 905,- Kč a
bude použita na rekonstrukci objektu požární zbrojnice Dobkovice. Ukončení realizace
projektu je stanoven na 31.12.2021. Pro následnou realizaci celého projektu, je nutné vybrat
výběrovou komisi na výběr zhotovitele a také pověřit starostu k podpisu smlouvy s vítězným
uchazečem výběrového řízení. Do komise jsou navrženi pan Bruk (člen ZO), paní Tomášová
(členka ZO) a pan Zima (člen ZO). V současné situaci zatím nemáme potvrzenou vázanou
dotaci z ÚK v souvislosti pandemií COVID19, proto zatím není ještě upřesněn datum
výběrového řízení. Celkové náklady na rekonstrukci objektu jsou ve výši 1 550 704,61 Kč.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje výběrovou komisi pro výběr zhotovitele na rekonstrukci
objektu požární zbrojnice v Dobkovicích, ve složení pan Bruk (člen ZO), paní Tomášová
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(členka ZO) a pan Zima (člen ZO) a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy
s vítězným uchazečem výběrového řízení.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 3 bylo schváleno
4) Projednání záležitosti České pošty v obci
ZO při všech snahách o uzavření pošty v roce 2017, 2018 vždy byla pro udržení provozu
české pošty.
Zahájení služby Pošta parter bylo ZO pouze oznámeno a ZO se vyjádřilo že nesouhlasí a
v případě ukončení Pošta parter požaduje opět udržení provozu české pošty.
To bylo zástupci Česká pošta i slíbeno.
Viz. příloha k zápisu č. 3
I nadále probíhá jednání s Českou poštou o navrácení pobočky do původního stavu a prostoru.
Předsedající navrhuje, aby se jednání účastnili i zastupitelé obce pan Bruk, pan Tomášek a
starosta obce pan Faltus.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje k dalšímu jednání s Českou poštou s.p., poštou pana Bruka
člena ZO, pana Tomáška člena ZO a starostu obce pana Faltuse.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 4 bylo schváleno
5) Mimořádná odměna uvolněným a neuvolněným členům ZO
Člen ZO pan Bruk navrhuje starostovi obce panu Faltusovi mimořádnou odměnu (mimořádná
odměna členovi ZO dle zákona o obcích) max. ve výši dvou měsíčních odměn dle platného
právního předpisu (nařízení vlády č. 318/2017 Sb.), za splnění mimořádných a zvláště
významných úkolů v obci, které vyplynuly z řešení krizových situací na řešení přerušení
dodávek el energie ve spolupráci s ČEZ, spojené s povětrnostními podmínkami, které v obci
způsobovali dlouhodobé výpadky elektrické energie za rok 2019, (monitorování vzrostlých
porostů stromů a keřů v nadzemním vedení elektrické energie v katastru obce) z toho také
plynou přijatá opatření. Řešení naléhavého stavu dřevin rostoucích v těsné blízkosti železniční
trati SŽDC, ohrožující plynulost železniční dopravy na koridoru. Současné plnění nařízení
vlády v souvislosti s COVID 19 (technické zabezpečení, zabezpečení OOP, distribuce OOP
mezi občany)
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje starostovi obce panu Faltusovi mimořádnou odměnu
(mimořádná odměna členovi ZO dle zákona o obcích) ve výši dvou měsíčních odměn dle
platného právního předpisu (nařízení vlády č. 318/2017 Sb.), za splnění mimořádných a
zvláště významných úkolů v obci, které vyplynuly z řešení krizových situací na řešení
přerušení dodávek el energie ve spolupráci s ČEZ, spojené s povětrnostními
podmínkami, které v obci způsobovali dlouhodobé výpadky elektrické energie za rok
2019, (monitorování vzrostlých porostů stromů a keřů v nadzemním vedení elektrické
energie v katastru obce) z toho také plynou přijatá opatření. Řešení naléhavého stavu
dřevin rostoucích v těsné blízkosti železniční trati SŽDC, ohrožující plynulost železniční
dopravy na koridoru. Současné plnění nařízení vlády v souvislosti s COVID 19
(technické zabezpečení, zabezpečení OOP, distribuce OOP mezi občany)
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 1 hlas (p. Faltus)
Usnesení č. 5 bylo schváleno
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Člen ZO pan Bruk obce navrhuje místostarostovi obce panu Pavlu Tomáškovi mimořádnou
odměnu (mimořádná odměna členovi ZO dle zákona o obcích) ve výši jedné měsíční odměny
za výkon jím zastávané funkce dle platného právního předpisu (nařízení vlády č. 318/2017
Sb.), za splnění mimořádných, a zvláště významných úkolů v obci, Současné plnění
zabezpečení nařízení vlády v souvislosti s COVID 19 (legislativa-informovanost občanů o
aktuálním stavu, distribuce, zajištění OOP). Průběžné a následné zpracovávání strategie
rozvoje obce analýzou SWOT pro současné a následné období (ušetření finančních prostředků
obce za externí firmu).
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje panu Pavlu Tomáškovi mimořádnou odměnu (mimořádná
odměna členovi ZO dle zákona o obcích) ve výši jedné měsíční odměny za výkon jím
zastávané funkce dle platného právního předpisu (nařízení vlády č. 318/2017 Sb.), za
splnění mimořádných a zvláště významných úkolů v obci, Současné plnění zabezpečení
nařízení vlády v souvislosti s COVID 19 (legislativa-informovanost občanů o aktuálním
stavu, distribuce, zajištění OOP). Průběžné a následné zpracovávání strategie rozvoje
obce analýzou SWOT pro současné a následné období (ušetření finančních prostředků
obce za externí firmu).
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 1 hlas (p. Tomášek)
Usnesení č. 6 bylo schváleno
Starosta obce navrhuje zastupiteli obce panu Oldřichu Zimovi mimořádnou odměnu
(mimořádná odměna členovi ZO dle zákona o obcích) maximálně ve výši dvou měsíčních
odměn za výkon jím zastávané funkce dle platného právního předpisu (nařízení vlády č.
318/2017 Sb.) za mimořádné plnění funkce velitele dobrovolných hasičů obce Dobkovice,
kde vede jednotku JSDH velmi svědomitě a nebýt jeho nasazení a přístupu, domnívám se, že
by obec jednotku JSDH již neměla. Dále odměňuji jeho přístup a pomoc v momentální situaci
s COVID19. Ano, je to funkce dobrovolná, která má však jisté povinnosti a rizika.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje panu Oldřichu Zimovi mimořádnou odměnu (mimořádná
odměna členovi ZO dle zákona o obcích) ve výši dvou měsíčních odměn za výkon jím
zastávané funkce dle platného právního předpisu (nařízení vlády č. 318/2017 Sb.) za
mimořádné plnění funkce velitele dobrovolných hasičů obce Dobkovice a pomoc
v momentální situaci s COVID19.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 1 hlas (p. Zima)
Usnesení č. 7 bylo schváleno
6) Rozpočtové opatření č. 2/2020
Rozpočtové opatření obce č. 2/2020, viz. příloha č. 4 zápisu
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje rozpočtové opatření obce č. 2/2020 ve znění dle přílohy
č. 4 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 8 bylo schváleno
7) Různé
- Poděkování občanům obce Dobkovice za pomoc při COVID 19
Předsedající děkuje všem ženám naší obce, zaměstnancům místní ZŠ, že v prvních dnech
nástupu pandemie COVID19 a to bezprostředně po vyhlášení nouzového stavu po celé ČR,
3

začali s nezištnou ochotou šít látkové roušky, které jsme následně mohli začít rozdávat mezi
naše důchodce, ostatní spoluobčany a 50 ks roušek bylo darováno také do nemocnice
v Děčíně. Dále děkuji panu Míkovi z Prosetína, že nám daroval prvních deset litrů dezinfekce
a devadesát rozprašovačů s dezinfekcí na ruce. Roušky a dezinfekci obec dostala v době, kdy
nebylo nikde nic k dostání, děkuji také, těm, kteří jste dodali materiál potřebný k výrobě
roušek.
- Inforamce
Informace o OOP, obec Dobkovice dostala od ORP Děčín 20. 03. 2020 100 ks jednorázových
roušek a 6l dezinfekce, to jsme již měli našité vlastní roušky a dezinfekci. 31. 03. 2020 jsme
dostali dalších 5 litrů dezinfekce. 22. 04. 2020 jsme obdrželi 40l dezinfekce, 30 respirátorů
FFP2, 50 ks jednorázových roušek, 50 párů jednorázových rukavic, o této dodávce OOP,
dosud nevíme, zdali ji budeme muset platit nebo ji dostaneme od státu. Ještě před daty těchto
dodávek se nám složitě povedlo sehnat určité množství OOP pro případnou nutnou potřebu.
- MAS Labské skály z.s. žádost o standardizaci
Naše obec je členem MAS, což je sdružení obcí a dalších subjektů, MAS potřebuje pro svou
další činnost schválit od každé obce, která je členem MAS, že území obce je zahrnuto do
působnosti místního partnerství MAS Labské skály z. s. a souhlasí s přípravou SCLLD pro
období 2021-2027. Od dubna 2020 bude možné podávat žádost o standardizaci – která je
podmínkou schválení podpory pro příští období (Standardizace je osvědčení kvality), proto je
také nutné schválit zmocnění starosty obce k zastupování v MAS Labské skály z.s.

Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje zahrnutí území obce Dobkovice do územní působnosti místního
partnerství MAS Labské skály z. s. a s přípravou SCLLD - Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje na svém území pro období 2021 – 2027.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 9 bylo schváleno
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje zmocnění starosty obce Dobkovice k zastupování
v MAS Labské skály z.s.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 10 bylo schváleno
- informace - MAS Labské skály z.s. - podpora živnostníků
MASky se zapojily do Programu ÚK - a začaly aktivně vyhledáme v našem území
živnostníky, kteří jednak využijí program Ministerstva financí ( Pětadvacítku) a mohli by
dosáhnout na doplňkovou podporu Ústeckého kraje v Programu, který Kraj vyhlásil. Pomoc
Mas živnostníkům spočívat v: ověření zda je OSVČ oprávněný žadatel, vysvětlení
podmínek k podání žádosti na kraj případně i na "pětadvacítku", metodická pomoc s
podáním žádosti. V obci jsme tuto informaci předali dvěma podnikajícím subjektům. Mas
nám tímto poděkovala za předání informací.
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- informace - Sucho v ČR
Předsedající upozornil, že dle zveřejněných statistik posledních dnů je sucho v ČR, které trvá
již od roku 2015, nejhorší za posledních 500 let. Obává se, že v budoucnu může dojít i
k omezování pitné vody, které je zatím dle vodohospodářů dostatek. Je proto nasnadě,
abychom urychleně začali uvádět do praxe zadržování dešťové vody a vytváření ploch pro její
zadržování a následné využívání v naší obci, zejména na obecních pozemcích, budovách a
majetku. Také navrhuji seznámit z různými možnostmi zachytávání a využívání dešťové vody
občany obce, pokud tak již nekonají.
8) Diskuze
Paní Tomášová (členka ZO) – dotaz na otevření mateřské školy – bude řešeno operativně dle
aktuálních informací Ministerstva školství, které mají být zveřejněny 30.4.2020
Paní Novotná (členka ZO) – informace o roznášení balíčků oslavencům v období pandemie.
Balíčky se neroznášely a zase začnou až po uvolnění opatření.
9) Závěr
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast na veřejném zasedání a ukončil jej 18:04 h.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání
3) Česká pošta s.p. – vyjádření ZO
4) Rozpočtové opatření č. 2/2020
Zápis byl vyhotoven v Dobkovicích dne 4.5.2020
Ověřovatelé zápisu:
Paní Tomášová Markéta

………………………

Pan Štol Zdeněk

………………………

Starosta obce Michal Faltus:

………………………
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