Obec Dobkovice
Zastupitelstvo obce Dobkovice
Zápis
z 18. zasedání Zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 15. 12. 2021
ve slavnostní místnosti obecního úřadu 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. Zveřejněná informace vč. el. o konání zasedání je přílohou č. 2 zápisu.
Omluveni: pí Lejnarová
Občané: --Hosté: --K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky, je tedy schválen.
1) Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
na ověřovatele zápisu navrhuji: pí Markétu Tomášovou a p. Oldřicha Zimu
na zapisovatele pí Konšalovou
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje na ověřovatele zápisu pí Markétu Tomášovou a p. Oldřicha
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) Revokace usnesení č. 3 z 15. 9. 2021
4) Schválení žádostí o prodej pozemků
5) Schválení žádostí o pronájem pozemků
6) Schválení dohody o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby obec a TS
7) Schválení obecně závazných vyhlášek
8) Schválení rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dobkovice pro rok 2022
9) Schválení rozpočtu obce Dobkovice pro rok 2022
10) Schválení žádosti o poskytnutí finančního daru
11) Mimořádná odměna uvolněným a neuvolněným členům ZO
12) Plán zimní údržby
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

3) Revokace usnesení č. 3 ze 17 zasedání ZO Dobkovice konaného 15. 9. 2021
Severočeská vodárenská společnost (SVS) vlastní budovu vodojemu na pozemku p.č. 259/15
v k.ú. Prosetín. Tento pozemek sousedí s pozemkem p.č. 259/16 o výměře 218 m2, který je
ve vlastnictví obce Dobkovice. Z důvodu rozšíření manipulační plochy areálu vodojemu a
vzhledem k přístupu k samotnému zařízení se na nás obrací s prosbou o projednání prodeje
pozemku v zastupitelstvu obce. Cena za pozemek bude stanovenou znaleckým posudkem dle
platné vyhlášky. Vlastník vodojemu, Severočeská vodárenská společnost a.s., je akciovou
společností vlastněnou výhradně městy a obcemi a byla zřízena, aby pro ně zajišťovala
veřejné zásobování pitnou vodou a odkanalizování a čištění odpadních vod.
V rámci rovného přístupu ke všem městům a obcím, akcionářům SVS, je snaha ze strany SVS
realizovat veškeré odkupy majetku za cenu stanovenou znaleckými posudky dle příslušné
vyhlášky o oceňování nemovitostí. Záměr obce zveřejněn vč. el. od 13.4.2021, bez
připomínek.
Toto usnesení se revokuje z důvodu, že obec má schváleny prodejní ceny pozemků v obci, na
základě usnesení ZO č. 17 ze dne 25. 2. 2015 a to konkrétně ostatní pozemky v k. ú.
Dobkovice a k. ú. Prosetín u Dobkovic 50,- Kč/m2.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje revokaci usnesení č. 3 ze 17. veřejného zasedání ZO konaného
dne 15. 9. 2021 o prodeji pozemku p.č. 259/16 v k.ú. Prosetín u Dobkovic o výměře 218
m2, Severočeské vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice za cenu,
která bude stanovena znaleckým posudkem. Zároveň schvaluje prodej pozemku
p.č. 259/16 v k.ú. Prosetín u Dobkovic o výměře 218 m2, Severočeské vodárenské
společnosti a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice za cenu 50,- Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
4) Žádost o koupi pozemku nad sadem
v k. ú. Prosetín u Dobkovic
Žádost p.
bytem
, 407 03 Dobkovice, o koupi pozemku
p. č. 259/13 (5898 m2) v k. ú. Prosetín u Dobkovic. Dlouhodobý záměr obce je obecní
potřebné pozemky neprodávat. Záměr zveřejněn vč. el. od 29.11.2021.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje prodej pozemku p. č. 259/13 v k. ú. Prosetín u Dobkovic o
výměře 5898 m2 panu
, bytem
, 407 03 Dobkovice.
Výsledek hlasování: Pro: 0 hlasů Proti: 8 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Navržené usnesení pro prodej nebylo schváleno.
5) Žádost o koupi pozemku
v k. ú. Prosetín u Dobkovic
Žádost p.
bytem
, 407 03 Dobkovice, o koupi pozemku,
popřípadě spodní část pozemku p. č. 146/1 (1279 m2) v k. ú. Prosetín u Dobkovic.
Dlouhodobý záměr obce je obecní potřebné pozemky neprodávat. Záměr zveřejněn vč. el. od
29.11.2021.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje prodej pozemku, popřípadě spodní část pozemku p. č. 146/1
k. ú. Prosetín u Dobkovic o výměře 1279 m2 panu
, bytem
, 407 03 Dobkovice.
Výsledek hlasování: Pro: 0 hlasů Proti: 8 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Navržené usnesení pro prodej nebylo schváleno.

6) Žádost o koupi pozemku
v k. ú. Dobkovice
Žádost
a
, bytem
, 407 03 Dobkovice, o koupi
pozemku p. č 747/3 (94 m2) v k. ú. Dobkovice. Dlouhodobý záměr obce je obecní potřebné
pozemky neprodávat. V tomto případě se jedná pro obec, i z dlouhodobého hlediska, o
nepotřebný pozemek. (jediný příjezd k domu č.p. , jehož vlastníkem jsou žadatelé). Záměr
zveřejněn vč. el. od 29.11.2021.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje prodej pozemku, p. č 747/3 v k. ú. Dobkovice o výměře 94 m2
p.
a p.
, bytem
,
407 03 Dobkovice.
Cena pozemku je stanovena na 50,-Kč za m2 dle platného usnesení ZO číslo 17 ze dne
25.02.2015. Dále kupující je povinen uhradit veškeré výdaje spojené s převodem
předmětného pozemku.
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 2 hlasy (p.Bruk, pí Novotná)
Usnesení č. 4 bylo schváleno
7) Žádost o pronájem pozemku p. .
v k. ú. Dobkovice
Žádost p.
, bytem
, 407 03 Dobkovice o pronájem části
pozemku p. č. 821/1 v k.ú. Dobkovice o výměře 215 m2, za účelem zřízení zahrádky. Záměr
byl zveřejněn na úřední desce vč. el. zveřejnění od 29.11.2021.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje pronájem části pozemku p.č. 821/1 v k.ú. Dobkovice o výměře
215 m2, za účelem zřízení zahrádky p.
, bytem
,
407 03 Dobkovice, za cenu 1,- Kč m2/ rok dle platného usnesení ZO číslo 18 ze dne
25.02.2015.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 5 bylo schváleno
8) Žádost o pronájem pozemku
v k. ú. Dobkovice
Žádost
a
, bytem
, 407 03 Dobkovice o pronájem
části pozemku p.č. 69/1 v k.ú. Dobkovice o výměře cca 150 m2, (přístupová cesta k domu
č.p.
jehož vlastníky jsou žadatelé), cesta na tomto pozemku je i přístupovou cestou k domu
Dobkovice č.p.
v případě schválení žádosti o pronájmu pozemku musí být tento přístup
zachován. Dále žádají o pronájem pozemku p.č.42 v k.ú. Dobkovice o výměře 413 m2
za účelem zřízení zahrádky. Záměr byl zveřejněn na úřední desce vč. el. zveřejnění
od 29.11.2021.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje pronájem části pozemku p.č. 69/1 v k.ú Dobkovice o výměře
cca 150 m2, za podmínky zachování přístupové cesty k domu Dobkovice č.p.
a
pozemku p.č. 42 o výměře 413 m2, p.
a pí
,
č.p. , 407 03 Dobkovice za účelem zřízení zahrádky, za cenu 1,- Kč m2/rok
dle platného usnesení ZO číslo 18 ze dne 25.02.2015.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 1 hlas (pí Novotná)
Usnesení č. 6 bylo schváleno

9) Schválení dohody o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby obec a TS
Vzhledem k tomu, že v roce 2021 došlo k mimořádnému skokovému vzrůstu ceny papíru na
trhu druhotných surovin přistoupil Zhotovitel (Technické služby Děčín a.s., Březová 402, 405
01 Děčín III) k poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby poskytované Odběrateli (obci)
na základě smlouvy, a to ve výši 950,- Kč/t bez DPH, krát množství převzatého separovaného
odpadu.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby poskytované
Odběrateli (obci) na základě smlouvy, a to ve výši 950,- Kč bez DPH x množství
převzatého separovaného papíru Zhotovitelem (Technické služby Děčín a.s.,
Březová 402, 405 01 Děčín III).
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 7 bylo schváleno
10) Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2021- poplatky za odpady
Obec vydává novou Obecně závaznou vyhlášku č.1/2021 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů s platností od 1.1,2022. Vydáním nové vyhlášky se ruší v plném znění stávající
obecně závazná vyhláška č. 2/2020 ze dne 23. 9. 2020.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů s účinností od 1.1.2022 a zároveň zrušuje stávající obecně
závaznou vyhláška č. 2/2020 ze dne 23. 9. 2020.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno
11) Schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2021- systém odpadového hospodářství
Obec vydává novou obecně závaznou vyhlášku č.2/2021, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
s účinností od 1.1.2022. Vydáním nové vyhlášky se ruší v plném znění stávající obecně
závazná vyhláška č. 1/2015 ze dne 25. 2. 2015.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2022. Tímto se zrušuje obecně závazná vyhláška
č. 1/2015 ze dne 25. 2. 2015.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 9 bylo schváleno
12) Schválení rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dobkovice pro rok 2022
Rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dobkovice na rok 2022 je navržen jako
vyrovnaný v příjmech i výdajích ve výši 2 210 000,- Kč (bez mezd ze st. rozpočtu), z toho
dotace od zřizovatele na provoz je ve výši 1 700 000,- Kč. Návrh rozpočtu byl řádně
zveřejněn na úřední desce OÚ a elektronicky na stránkách obce od 29. 11. 2021, 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 2 210 000,- Kč na rok 2022.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 10 bylo schváleno
13) Schválení rozpočtu obce Dobkovice pro rok 2022
Návrh rozpočtu je předkládán jako vyrovnaný a z důvodu zapojení předpokládaného přebytku
hospodaření minulých let je schodkový. Navržené příjmy jsou 14 975 850 Kč, navržené
výdaje 18 475 850 Kč, schodek pokryt přebytkem hospodaření z minulých let ve výši 3 500
000, - zapojení financování. Návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn na úřední desce OÚ a
elektronických stránkách obce od 29. 11. 2021, nebyly k němu podány žádné připomínky ani
vzneseny žádné dotazy a návrh rozpočtu je tedy připraven ke schválení.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje rozpočet obce Dobkovice na rok 2021 jako schodkový v
příjmech ve výši 14 975 850,- Kč, výdajích ve výši 18 475 850,- Kč, schodek pokryt
financováním ve výši 3 500 000,-Kč - zapojení přebytku hospodaření minulých let.
Závazným ukazatelem rozpočtu je objem finančních prostředků na jednotlivých
paragrafech.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 11 bylo schváleno
14) Schválení žádosti o přidělení finančního daru
SK Dobkovice podala žádost o projednání finančního daru na činnost oddílu kopané pro rok
2022 ve výši 200 000,- 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 200 000,- Kč SK Dobkovice, finanční dar je
zahrnut v rozpočtu obce na rok 2022. Dar bude poskytnut v lednu 2022 na provoz
oddílu.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 12 bylo schváleno
15) 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 v době nouzového stavu
vyhlášeného vládou ČR - COVID – 19 – ( řádné a včasné aplikování vládních nařízení do
praxe přizpůsobené pro chod obce ) v roce 2021. Dále za organizaci a řešení naléhavého
stavu, odstranění následných škod, při bleskových povodních v obci Dobkovice dne
17.07.2021
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 v době
nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR ( COVID – 19 ) v roce 2021.

Dále za organizaci a řešení naléhavého stavu, odstranění následných škod, při
bleskových povodních v obci Dobkovice dne 17.07.2021
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 1 hlas (p. Faltus)
Usnesení č. 13 bylo schváleno
Místostarosta obce navrhuje zastupiteli obce panu Oldřichu Zimovi mimořádnou odměnu
(mimořádná odměna členovi ZO dle zákona o obcích) maximálně ve výši dvou měsíčních
odměn dle platného právního předpisu (nařízení vlády č. 318/2017 Sb.) za mimořádné plnění
funkce velitele dobrovolných hasičů obce Dobkovice při bleskových povodních v obci
Dobkovice dne 17.07.2021. Dále za svědomité plnění úkolů nad rámec povinností při
rekonstrukci požární zbrojnice v Dobkovicích.( připomínkování průběhu a osobní pracovní
nasazení při rekonstrukci požární zbrojnice ) a další mimořádné nasazení při odstraňování
následku ,, tornáda “ v obci Kryry – Stebno dne 27.06.2021.
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 při bleskových
povodních v obci Dobkovice dne 17.07.2021. Dále za svědomité plnění úkolů nad rámec
povinností při rekonstrukci požární zbrojnice v Dobkovicích. -( připomínkování
průběhu a osobní pracovní nasazení při rekonstrukci požární zbrojnice ) a další
mimořádné nasazení při odstraňování následku ,, tornáda “ v obci Kryry – Stebno dne
27.06.2021.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 1 hlas (p. Zima)
Usnesení č. 14 bylo schváleno
16) Plán zimní údržby
Pro zajištění zimní údržby silnic dle plánu zimní údržby byla navrženo Zemědělství
Malšovice s.r.o., Malšovice č.ev. 5, 405 02 Malšovice. Jiní zájemci či firmy na zimní údržbu
obce Dobkovice pro období 2021/2022 nejsou. Zimní údržba bude prováděna za cenu na
základě objednání posyp 990,- Kč/h + 1,65 Kč/bm., plužení za 825,- Kč/h. Obec bude v
případě zimní údržby třetí v pořadí po městu Děčín, obci Malšovice.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje pro zajištění zimní údržby silnic dle plánu zimní údržby
Zemědělství Malšovice s.r.o., Malšovice č.ev. 5, 405 02 Malšovice. Zimní údržba bude
prováděna za cenu na základě objednání posyp 990,- Kč/h + 1,65 Kč/bm, plužení za
825,- Kč/h.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 15 bylo schváleno
17) Různé
Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR poskytlo
obci prostřednictvím Ústeckého kraje účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu MV-GŘ
HZS ČR na výdaje jednotek Sborů dobrovolných hasičů obci na rok 2021 ve výši
15 135,- Kč. Navrženo její přijetí.

Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na
výdaje jednotek Sborů dobrovolných hasičů obci na rok 2021 ve výši 15 135,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 16 bylo schváleno
Schválení poskytnutí kompenzačního bonusu pro rok 2021

Zákon č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021, stanovil Ministerstvu financí
povinnost poskytnout obcím v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu pro rok
2021 příspěvek ze státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního
rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů působnosti tohoto zákona na jejich daňové
příjmy.
Jedná se o příspěvek ze státního rozpočtu za bonusová období od 1. února 2021
do 30. května 2021. Příspěvek pro obce byl propočítán na základě informace GFŘ
o vyplacených kompenzačních bonusech za kalendářní měsíce únor až květen 2021.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje přijetí, dle Zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu
pro rok 2021 stanoveného Ministerstvem financí příspěvek ze státního rozpočtu
za období 2/2021–5/2021 ve výši 5 358,76 Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 17 bylo schváleno
Rozpočtové opatření č. 5/2021
Rozpočtové opatření obce č. 5/2021 viz příloha č. 4) tohoto zápisu
Návrh na usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje rozpočtové opatření obce č. 5/2021 ve znění přílohy č. 4
tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 18 bylo schváleno
Informace:
Podnět na pořízení změny územního plánu – Helena Husáková – Prosetín 3, zatím není
projednávám nový Územní plán obce.
Směna pozemků obec Malšovice – obec Dobkovice - starosta Malšovic navrhuje směnu
pozemků – zatím vše v jednání
Převod pozemků st.p.č. 153 – pozemek naproti Deltě (zbořeniště) – vlastník stát,
navrženo vyzvat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových k vzájemnému
jednání ohledně havarijního stavu budovy na pozemku, kde hrozí jeho zřícení.
Star Casino - dotaz na provoz casina v obci Dobkovice – v jednání (neshoda
v zastupitelstvu)
18) Diskuze
19) Závěr
Předsedající všem popřál pohodový konec roku 2021, krásné a klidné vánoční svátky a
šťastný nový rok 2022 a ukončil veřejné zasedání ZO v 17:30 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání
3) Zveřejněný záměr o pronájmu, prodeji pozemků
4) Rozpočtové opatření č. 5 / 2021
Zápis byl vyhotoven v Dobkovicích dne 22.12.2021.
Ověřovatelé zápisu:
p. Oldřich Zima

……………………

pí Markéta Tomášová ……………………
Starosta:
p. Michal Faltus

……………………

