Obec Dobkovice
Zastupitelstvo obce Dobkovice
Zápis
z 12. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 23.9.2020
v prostorách Kulturního domu v Dobkovicích od 17:00 hodin.
Přítomno je 8 členů ZO (viz. příloha č.1 tohoto zápisu), z celkového počtu 9, a je tedy
usnášeníschopné.
Omluveni: pan Oldřich Zima
Občané: viz. příloha č.1
Hosté: --K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky, je tedy schválen.
1) Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
na ověřovatele zápisu navrhuji: p. Bruk a pí Kotalíková
na zapisovatele pí Konšalovou
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje na ověřovatele zápisu p. Bruka a pí Kotalíkovou.
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) Záměr obce pronajmout pozemky p. č. 124/1 a 125/1 v k. ú. Prosetín u Dobkovic
(pod chatovou osadou „KABLO“)
4) Schválení řádu veřejného pohřebiště
5) Různé
6) Diskuze
7) 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 pozemky p. č. 124/1 a 125/1 v k. ú. Prosetín u
Dobkovic
Paní Bartošová Jiřina, Jiskrova 142/25, Děčín VII – Chrochvice, podala žádost o pronájem části
p.p.č. 124/1 a 125/1 v k.ú. Prosetín u Dobkovic o celkové výměře 263 m2, které by udržovala od
přerostlé trávy a náletů. Tyto pozemky navazují na pozemky paní Bartošové. Pronájem činí 1,Kč/m2/rok.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje pronájem části pozemkových parcel 124/1 a 125/1 v k.ú. Prosetín
u Dobkovic o celkové výměře 263 m2 za cenu 1,- Kč/m2/rok, paní Jiřině Bartošové, Jiskrova
142/25, Děčín VII – Chrochvice
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 3 bylo schváleno
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4) Schválení nového řádu veřejného pohřebiště
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích, ve znění pozdějších předpisů Řád veřejného pohřebiště obce Dobkovice, který vydává
po předchozím souhlasu Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 1.7.2020 vydaného
pod č.j. KUUK/105989/2020.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje nový Řád veřejného pohřebiště obce Dobkovice, který vydává
po předchozím souhlasu Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 1.7.2020 vydaného
pod č.j. KUUK/105989/2020, který nabývá účinnosti dnem 24.9.2020 a zrušuje v celém
rozsahu Řád pohřebiště, schválený Zastupitelstvem obce Dobkovice, ze dne 12.6.2017,
pod číslem usnesení 8.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 4 bylo schváleno
5) Různé
- Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Obec vydává novou Obecně závaznou vyhlášku č.2/2020 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů dle návrhu zhotoveného MVCR – poplatky za svoz odpadu se mění na 700,- Kč za
kalendářní rok a osobu a 455,- Kč za kalendářní rok a osobu/objekt (chataři) - pro poplatníka,
který topí výhradně elektřinou nebo plynem. Vydáním nové vyhlášky se ruší v plném znění
stávající obecně závazná vyhláška č. 2/2017 ze dne 13.12.2017.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2020 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů s účinností od 1.1.2021 a zároveň se zrušuje stávající obecně
závazná vyhláška č. 2/2017 ze dne 13.12.2017, číslo usnesení 17. Poplatky za svoz odpadu
se mění na 700,- Kč za kalendářní rok a osobu/objekt (chataři) a 455,- Kč za kalendářní
rok a osobu - pro poplatníka, který topí výhradně elektřinou nebo plynem.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
- Projektová dokumentace – Zóna pro RD Dobkovice – ETAPA I
Jedná se o zasíťování pozemků nad Šourkovými, nové parcely pro stavbu rodinných
domů. Jsou to pozemkové parcely 890/3, 890/15, 893, 932 v k.ú. Dobkovice. Pro vypracování
projektové dokumentace zasíťování budou osloveny tři firmy z nich pak výběrová komise, ve
složení pí Kotalíková (člen ZO), pan Bruk (člen ZO) a pan Štol (člen ZO), vybere vítězného
uchazeče a zároveň zastupitelé pověří starostu k podpisu smlouvy. Projekt by měl být
vypracován nejdéle do června 2021.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje výběrovou komisi, ve složení pí Kotalíková (člen ZO),
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pan Bruk (člen ZO) a pan Štol (člen ZO), která vybere vítězného uchazeče a zároveň
pověřuje starostu k podpisu smlouvy pro akci: “Vypracování projektové dokumentace
pro zasíťování pozemkových parcel 890/3, 890/15, 893, 932 v k.ú. Dobkovice - ETAPA
I“. Ukončení projektu je do června 2021.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
- MAS Labské skály
Obec Dobkovice poskytla dle smlouvy a návratné finanční výpomoci z 18.3.2014 a dodatku
č.1 k této smlouvě ze dne 24.3.2015, 80 000,- Kč MAS Labské skály. Na Valné hromadě
MAS Labské skály dne 17.9.2020 bylo avizováno, že částka ve výši 80 000,- Kč nám bude
navrácena. Předsedající navrhuje tuto částku přijmout.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje přijetí částky ve výši 80 000,- Kč, která byla poskytnuta MAS
Labské skály podle smlouvy o návratné finanční výpomoci ze dne 18.3.2014 a dodatku
č.1 k této smlouvě ze dne 24.3.2015.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno
- COVID a akce konané v obci – informace
V návaznosti na časté dotazy občanů Dobkovic, na konání kulturních a společenských
akcí v obci, se zastupitelé obce jednoznačně dohodli, že všechny kulturní akce budou dočasně
zrušeny s ohledem na narůstající případy nakažených osob COVID 19. Dále se bude
zastupitelstvo řídit vydanými rozhodnutími MVČR, MZČR nebo Krajskou hygienickou
stanicí, ve snaze ochránit občany obce před nákazou COVID 19.
- Pošta a obchod v obci – informace
Byl osloven projektant, který vypracuje projekt na stavební úpravy pro vybudování
obchodu a pošty v objektu Dobkovice č.p. 123. Musí se vyřešit vstup, topení, hygiena,
protipožární ochrana,…
- Opravy obecních domů a objektů – informace
- střecha ZŠ ve špatném stavu – čekáme na odborné posouzení
- Dobkovice č.p. 133 – dům praská u základů – posoudí statik
- opravy komínů a komínových lávek – Dobkovice č.p. 133, Dobkovice č.p. 26 – řešíme
se stavební firmou a kominíkem
- Stromy před paneláky – informace
Jednatelé domů SVJ č. p. 93, 94, 95, 96 (Paneláky), byli osloveni, aby se vyjádřili ke
stromům před paneláky, není zde řešení. ZO se shodlo, že se stromy kácet nebudou,
byla podána žádost o dotaci, kde bylo zamýšleno pokácet stávající, většinou smrky a
vysázet nové vzrostlé stromy. Dotace však nevyšla, stromy budou prořezány a
upraveny.
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- Obecní noviny - informace
Uvažuje se o vydávání obecních novin, byla pověřena Renata Lejnarová, tisklo by se
4 x do roka, zde na obci, vlastními prostředky.
- Sběrný dvůr - informace
V důsledku velkého navýšení svezeného objemu velkoobjemového odpadu ve
sběrném dvoře a častého zneužití vývozu právě objemného odpadu občany okolních
obcí do našeho sběrného dvora, dojde ke změně podmínek vývozu a provozní doby
od začátku roku 2021.
- Čistota a tlak vody - informace
Z důvodu špatné kvality vody v obci došlo v září k opravě vadného podzemního
hydrantu u budovy nádraží. Vodovod není ve vlastnictví obce, ale SVS a. s.
- Rozpočtové opatření č. 4/2020
Rozpočtové opatření obce č. 4/2020, viz. příloha č. 4 zápisu
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje rozpočtové opatření obce č. 4/2020 ve znění dle přílohy
č. 4 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 8 bylo schváleno
- Technické služby - informace
V Poslanecké sněmovně se projednává zákon o odpadech, po čtvrtém čtení došlo k 50
pozměňovacím návrhům. V této chvíli nelze odhadnout, zda se podaří dosáhnout plánované
účinnosti zákona od 1.1.2021. V roce 2021 dojde nejspíš k navýšení skládkovacího poplatku.
6) Diskuze
- Hřbitov – bude probíhat instalace nových urnových rámečků, bylo by dobré oslovit obec
Malšovice, aby se na projektu finančně podílela s ohledem na to, že občané Malšovic
místní hřbitov také využívají.
7) Závěr
Předsedající ukončil veřejné zasedání ZO v 17:30 hodin.
Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)

Prezenční listina
Zveřejněná informace o konání zasedání
Zveřejněný záměr o pronájmu, prodeji pozemků
Rozpočtové opatření č. 4 / 2020

Zápis byl vyhotoven v Dobkovicích dne 30.9.2020

4

Ověřovatelé zápisu:
p. Daniel Bruk

……………………

pí Jiřina Kotalíková

……………………

Starosta obce:
p. Michal Faltus

……………………
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