Obec Dobkovice
Zastupitelstvo obce Dobkovice
Zápis
z 2. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 12. 12. 2018
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: p. Z. Štol
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. Novotnou, pí. Tomášovou
na zapisovatele: pí. Konšalovou
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje na ověřovatele zápisu pí. Novotnou a pí. Tomášovou
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 2019
4) Schválení rozpočtu obce Dobkovice pro rok 2019
5) Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2020-2022
6) Schválení plánu zimní údržby komunikací 2018/2019
7) Záměr ZO Dobkovice přijmout finanční dar
8) Podání žádostí o dotace
9) Projednání návrhů občanů
10)Různé
11)Diskuze
12)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) Schválení rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dobkovice pro rok 2019
Rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dobkovice na rok 2019 je navržen jako
vyrovnaný v příjmech i výdajích ve výši 1 800 000,- Kč (bez mezd ze st. rozpočtu), z toho
dotace od zřizovatele na provoz je ve výši 1 400 000,- Kč. Návrh rozpočtu byl řádně
zveřejněn na úřední desce OÚ a elektronicky na stránkách obce od 26. 11. 2018, do dnešního
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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 1 800 000,- Kč na rok 2019
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 3 bylo schváleno
4) Schválení rozpočtu obce Dobkovice pro rok 2019
Rozpočet obce Dobkovice je navržen jako vyrovnaný v příjmech i výdajích ve výši
12 975 000,- 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 26. 11. 2018, 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 2019 jako vyrovnaného
v příjmech i výdajích ve výši 12 975 000,- Kč.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje rozpočet obce Dobkovice na rok 2019 jako vyrovnaný
v příjmech i výdajích ve výši 12 975 000,- 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. 4 bylo schváleno
5) Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2020-2022
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 26.11.2018, 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 2020-2022
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 5 bylo schváleno
6) Schválení plánu zimní údržby komunikací 2018/2019
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, dle plánku zimní údržby a dispozic obce.
Jiní zájemci či firmy na zimní údržbu obce Dobkovice pro období 2018/2019 nejsou. Zimní
údržba bude prováděna za cenu stejnou jako minulé období, tj. 650,- Kč/ h. bez DPH,
posypový materiál (štěrk 2 – 4 mm) na základě objednání 500,- Kč/t. bez DPH, posypový
materiál (sůl) na základě objednání 5 000,- Kč/t. bez DPH.
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Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje Plán zimní údržby pro zimní období 2018/2019 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: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 6 bylo schváleno
7) Záměr ZO Dobkovice přijmout finanční dar
Firma Zemní a dopravní stavby Milan Hrdý s. r. o., Dobrná č. p. 48, přispěje obci finančním
darem v hodnotě 4 000,- Kč. Finanční dar bude poskytnut na společenskou akci pořádanou
SPOZ při obci Dobkovice – Mikulášská nadílka
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje přijmout finanční dar v hodnotě 4 000,- Kč od firmy Zemní
dopravní stavby Milan Hrdý s. r. o., Dobrná č. p. 48 na akci pořádanou SPOZ při obci
Dobkovice – Mikulášská nadílka.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 7 bylo schváleno
8) Podání žádostí o dotace
ZO Dobkovice rozhodlo o opětovném podání žádosti o dotaci na obnovu herních prvků
u ZŠ Dobkovice včetně spolufinancování obce a zpracování a následné podání žádosti
projektovým manažerem.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje podání žádosti o dotaci na obnovu herních prvků
u ZŠ Dobkovice včetně spolufinancování obce a zpracování a následné podání žádosti
projektovým manažerem.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 8 bylo schváleno
9) Projednání návrhů občanů
Pan Pařízek podal žádost k zařazení a projednání bodů, které poslouží jako podnět k řešení
různých aktivit v obci Dobkovice. Na všechny odpověděl p. Tomášek (místostarosta). Stručný
výpis žádosti viz. zápis. Celé znění jako příloha č. 3 tohoto zápisu:
a) návrh výstavby a rozhledny nebo naučné stezky:
- s vybudováním rozhledny obec počítá výhledově. Celé naplánování výstavby rozhledny
je velmi složité a zdlouhavé. Určitě nemůžeme počítat s realizací stavby v roce 2019
- s vybudováním naučné stezky obec zatím nepočítá
b) návrh na úpravu cesty od původního sběrného dvora ve směru ke křižovatce
Triangl x Jezírko x Skrytín:
- cesta bude vyčištěna, zřejmě, formou brigády
c) návrh na stavbu kapličky na rozcestí Triangl x Jezírko x Skrytín
- s vybudování kapličky obec zatím nepočítá
d) návrh na zřízení sms rozhlasu
- zatím se s sms rozhlasem nepočítá, protože je v obci funkční obecní rozhlas, kdyby nastaly
okolnosti, které by vedly ke zřízení sms rozhlasu, obec by uvažovala o jeho zřízení
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e) návrh na pravidelné hlášení obecního rozhlasu
- obce bude informovat občany rozhlasem předem před kulturními, sportovními akcemi nebo
při mimořádném hlášení. O pravidelném hlášení neuvažujeme.
f) návrh na opravu pomníku v parku a jeho okolí
- v průběhu poloviny roku 2019 proběhne dokončení renovace zelené plochy a úprava
chodníků (dle finančních možností obce)
g) návrh na osobní informování občanů v souvislosti s nadměrnou produkcí zplodin
- vše řeší zákon 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší. Kontrolu provádí Obec s rozšířenou
působností, tj. Děčín. Každý občan má možnost podat stížnost na pověřenou obec
h) návrh na využívání betonového záhonu u budovy pana Neškody, Dobkovice 127, naproti
prodejně potravin
- tyto betonové záhony jsou v majetku pana Neškody, proto nemůže tyto záhony osazovat ani
udržovat. Pana Neškodu vyzveme, aby záhony řádně udržoval.
10) Různé
- ZO Dobkovice navrhuje finanční dar pro SK Dobkovice ve výši 150 000,- Kč,
za reprezentaci obce ve fotbalové soutěži. Dar bude poskytnut v lednu 2019. Finanční dar
je již zahrnut v rozpočtu obce.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje finanční dar pro SK Dobkovice ve výši 150 000,- Kč, který bude
poskytnutý v lednu 2019 a je zahrnutý v rozpočtu obce.

Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 1 hlas (pí. Novotná)
Usnesení č. 9 bylo schváleno
- záměr obce Dobkovice přijmout investiční dotaci Ministerstva pro místí rozvoj,
Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1, z programu 11781 – Podpora rozvoje regionů,
„Dětské hřiště u Mateřské školy v Dobkovicích“, pod identifikačním číslem 117D815007807,
ve výši 281 805,- Kč a zároveň schválit vyúčtování celkových nákladů 446 972,- a podíl obce
165 167,- Kč včetně zařazení do majetku obce.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje přijetí investiční dotace Ministerstva pro místí rozvoj,
z programu 11781 – Podpora rozvoje regionů, „Dětské hřiště u Mateřské školy
v Dobkovicích“, pod identifikačním číslem 117D815007807, ve výši 281 805,- Kč, a
zároveň schvaluje vyúčtování celkových nákladů 446 972,- Kč (vč. nákladů na
projektového manažera a technický dozor) a podíl obce 165 167,- Kč včetně zařazení
do majetku obce.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 10 bylo schváleno
- záměr obce Dobkovice přijmout investiční dotaci z Programu obnovy venkova
Ústeckého kraje 2018 ve výši 250 000,-Kč na projekt: „Kulturní dům – nové sociální
zařízení“, dle čísla smlouvy poskytovatele 18/SML4313/SOPD/RR, a zároveň schválení
vyúčtování celkových nákladů 601 113,30 Kč a podíl obce 351 113,30 Kč včetně zařazení
do majetku obce formou technického zhodnocení.
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Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje přijetí investiční dotace z Programu obnovy venkova
Ústeckého kraje 2018 ve výši 250 000,-Kč na projekt: „Kulturní dům – nové sociální
zařízení“, dle čísla smlouvy poskytovatele 18/SML4313/SOPD/RR, a zároveň schvaluje
vyúčtování celkových nákladů 601 113,30 Kč (vč. nákladů na projektového manažera a
technický dozor) a podíl obce 351 113,30 Kč včetně zařazení do majetku obce formou
technického zhodnocení.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 11 bylo schváleno
- záměr obce Dobkovice přijmout příspěvek (dále též „dotace“) od Ústeckého kraje
z Programu pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období
2014–2020 ve výši 26 560,- Kč, dle čísla smlouvy poskytovatele 18/SML4082/SoPP/ZPZ.
Původní částka byla ve výši 27 360,- Kč, která je ponížena z důvodu nižšího počtu
vysazených sazenic.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje přijetí příspěvku (dále též „dotace“) od Ústeckého kraje
z Programu pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje
na období 2014–2020 ve výši 26 560,- Kč, dle čísla smlouvy poskytovatele
18/SML4082/SoPP/ZPZ.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 12 bylo schváleno
-zákon o obcích nově stanoví možnost zastupitelům poskytnout příspěvky
z peněžního fondu nebo z rozpočtu obce
Na poradě ZO rozhodlo, o příspěvku z peněžního fondu nebo z rozpočtu obce na:
a) příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o starostu,
místostarostu nebo člena zastupitelstva obce pověřeného k přijímání projevu vůle snoubenců,
že spolu vstupují do manželství,
b) příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se zastupováním
obce na veřejných občanských obřadech,
a to ve výši 5 tis. Kč/rok pro starostu, pro ostatní členy ZO, jichž se toto týká, příspěvek
ve výši 2 tis. Kč/rok maximálně.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje za a) příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu
zevnějšku, jde-li o starostu, místostarostu nebo člena zastupitelstva obce pověřeného
k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství. Za b) příspěvek
na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se zastupováním obce
na veřejných občanských obřadech, a to ve výši 5 000,- Kč/rok pro starostu, pro ostatní
členy ZO, jichž se toto týká, příspěvek ve výši 2 000,-. Kč/rok maximálně.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 13 bylo schváleno
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- pronájem restauračních prostor „ Na pile“, Dobkovice 123
Záměr obce pronajmout restaurační prostory „Na Pile“, Dobkovice 123, byl řádně vyvěšen
15.8.2018. Paní Veronika Říhová, Labské Nábřeží 308/37, 405 02 Děčín, podala žádost
30.11.2018 o pronájem restauračních prostor „Na pile“ Dobkovice č.p. 123. Dodala potřebné
dokumenty i podnikatelský záměr. Navrhuje nájem za vybavení (stoly, židle, kulečník)
1 000,- Kč/měs. Za pronájem prostoru 2 000,- Kč/měs. Předpokládaný termín otevření
je naplánovaný na přelomu ledna/února 2019 po dořešení instalace vlastního elektroměru a
vodoměru. Pronájem bude sjednán na dobu jednoho roku s možností dalšího prodloužení.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje pronájem restauračních prostor „Na pile“ Dobkovice č.p. 123,
paní Veronice Říhové, Labské Nábřeží 308/37, 405 02 Děčín. Na dobu jednoho roku
s nájmem za vybavení (stoly, židle, kulečník) 1 000,- Kč/měs., a s pronájmem samotného
prostoru 2 000,- Kč/měs.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 14 bylo schváleno
- audit
Dílčí audit hospodaření obce proběhl 3.10.2018 zcela bez závad. Předsedající poděkoval
účetní obce paní Monice Martínkové za výbornou práci v oblasti účetnictví a hospodaření
s obecním majetkem.
-tenisový kurt u Martínků
ZO Dobkovice zvažuje záměr obce o obnovení funkčnosti tenisového kurtu
na p.p.č. 72 v k.ú. Dobkovice, u Martínků. Financování obnovy kurtu by bylo možné
z dotačních titulů. Máme již zpracovanou projektovou dokumentaci. Předsedající navrhuje
podání žádosti o dotaci včetně spolufinancování obce a zpracování a následné podání žádosti
projektovým manažerem.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje záměr obce Dobkovice obnovit tenisový kurt na p.p.č. 72
v k.ú. Dobkovice (u Martínků) a podání žádosti o dotaci a spolufinancování obce
Dobkovice a následné podání žádosti projektovým manažerem.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 15 bylo schváleno
- Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření obce č. 5/2018 viz. příloha č. 4 zápisu
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje rozpočtové opatření obce č. 5/2018 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
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Informace:
- ČEZ Distribuce a.s.
Dne 3.12.2018 jsme obdrželi od ČEZ Distribuce, a.s., výpověď z podpěrných bodů, která má
být připravena do roku 2023 v rámci kabelizace vedení NN stavby IE-12-4006239 „DC_178
Ovčárna kabelizace NN“. Na podpěrném vedení je umístěno veřejné osvětlení v majetku
obce. Odstranění osvětlení z podpěrných bodů musí být provedeno do 23.8.2023.
- Ekola group, spol. s r.o. – informace
Ekola group s.r.o,. se zabývá návrhem protihlukových stěn v okolí silnice I/62. Na základě projednání
konaného 4.7.2018 v Dobkovicích navrhuje setkání s občany, kterých se tato studie týká. Termín bude
upřesněn.

- Skrytín
Pan Chodovský zastupující pana Hausenblase oslovil obec s návrhem změnit dispozici cesty
na p.p.č. 708 v k.ú.Dobkovice (u Skrytína). Tato cesta vede jinudy než je skutečně v katastru
nemovitostí zanesena. Navrhuje další cestu na p.p.č. 717 v k.ú. Dobkovice, která se kříží
s cestou Lesů ČR. ZO s tímto souhlasí, pokud dojde k dohodě s Lesy ČR. Tato varianta cesty
by byla výhodnější než stávající stav.
- O2 zrušení telefonního automatu
Společnost O2 v rámci akce „Optimalizace 2019“ prověřila využití veřejného telefonního
automatu v obci. Jeho provozování není ekonomicky opodstatněné a automat bude v obci
zrušen. Rušení automatu proběhne během roku 2019 v několika etapách (demontáž
telefonního automatu a následné rušení hovorny).
- Poděkování
- předsedající poděkoval paní Martínkové a paní Konšalové za bezchybné vedení účetnictví a
vedení bytové a odpadové agendy
- jednotce JSDH Dobkovice za pomoc a prezentaci jednotky při kulturních akcích pořádaných
SPOZ
- předsedající poděkoval zaměstnancům obce Dobkovice za vzorné vykonávání uložených
úkolů, SPOZu, sportovcům, zastupitelstvu, za odvedenou práci v roce 2018
- pan Bruk (člen ZO) poděkoval starostovi za vykonanou práci v roce 2018
- pan Štol poděkoval ZO za podporu obce klubu SK Dobkovice
11) Diskuze
p. Zima (člen ZO) – navrhuje částku 250,- Kč/h. jako refundaci OSVČ při výjezdu a zásahu
členů jednotky JSDH.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje refundaci OSVČ ve výši 250,- Kč/h. při výjezdu nebo zásahu
člena JSDH.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 17 bylo schváleno
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p. Kotalíková (členka ZO) – navrhuje oslovit úklidovou službu ohledně úklidů bytových
domů, protože nájemníci na chodbách nedodržují pořádek a zároveň se tím dopouštějí
porušování domovního řádu, což se může považovat za hrubé porušení nájemní smlouvy.
Náklady na úklidovou firmu budou rozúčtovány do nájmu nájemníků. Předsedající nejprve
navrhuje vyzvat dopisem nájemníky k nápravě.
paní Martínková – informovala o dotaci na kompostéry a o možných komplikacích při
nedodržení podmínek dotace
inventura - paní Martínková informovala o inventuře a účtu 042 nedokončený majetek, na
kterém jsou nedokončené projekty a žádá ZO, aby projednalo možnost realizace těchto akcí
nebo případně vyřazení na účet zmařené investice (547), pokud jsou projekty v budoucnu již
nerealizovatelné. Jedná se o:
1) projekt z r. 2016 na zateplení kulturního domu ve výši 75 000,- Kč (účet 042 0001)
2) projekt z r. 2010 na přístaviště, plovoucí molo ve výši 174 934,- Kč (účet 042 0012).
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje ponechání projektů z r. 2016 na zateplení kulturního domu ve
výši 75 000,- Kč (účet 042 0001) a z r. 2010 na přístaviště, plovoucí molo ve výši 174 934,Kč (účet 042 0012) na účtu 042 nedokončený majetek, protože věří v jejich budoucí
realizaci.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 18 bylo schváleno
12) Závěr
Předsedající všem popřál pohodový konec roku 2018, krásné a klidné vánoční svátky a
šťastný nový rok 2019 a ukončil veřejné zasedání ZO v 18:13 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání
3) Pan Pařízek - žádost k zařazení a projednání bodů
4) Rozpočtové opatření č. 5/2018
Zápis byl vyhotoven v Dobkovicích dne 13.12.2018

Ověřovatelé zápisu:
Paní Lenka Novotná

………………………

Paní Markéta Tomášová

………………………

Starosta obec Michal Faltus: ………………………
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