Obec Dobkovice
Zastupitelstvo obce Dobkovice
Zápis
z 21. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 12. 9. 2018
ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 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.
Předsedající upozornil všechny přítomné na spuštění nahrávacího zařízení.
1) Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
na ověřovatele zápisu navrhuji: p. D. Bruka, p. P. Šulce
na zapisovatele: pí. Konšalovou
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje na ověřovatele zápisu p. D. Bruka, p. P. Šulce, na zapisovatele
paní Konšalovou.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 1 bylo schváleno
Program zasedání
1) Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu zasedání
3) Schválení podání dotace na kompostéry
4) Záměr obce pronajmout část pozemku p. č. 53 v k. ú. Dobkovice (u Jindrů)
5) Záměr obce pronajmout část pozemku p. č. 131/14 v k.ú. Prosetín u Dobkovice
(zahrádkářská kolonie)
6) Záměr obce pronajmout prostory restaurace „Na Pile“ č. p. 123 v Dobkovicích
7) Záměr obce pronajmout prostory motorestu „Na Pile“ č. p. 123 v Dobkovicích
8) Záměr obce prodat pozemek p. č. 146/2 a st. č. 154 v k. ú. Prosetín u Dobkovic (pod
Dvořákovými)
9) Záměr obce prodat část pozemku p. p. č. 495 v k. ú. Prosetín u Dobkovic (u Janýrů)
10) Revokace usnesení č. 8 ze zasedání ZO Dobkovice, konaném 13. 6. 2018
11) Mimořádná odměna členovi ZO
12) Různé
13) Diskuze
14) 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 podání dotace na kompostéry
Pro velký zájem o kompostéry ze strany občanů z Dobkovic, byla podána žádost o dotaci
z Operačního programu Životního prostředí v rámci výzvy MŽP_103. výzva, PO3, SC 3.1, kolová
– prevence vzniku odpadů z programu OPŽP, na projekt „Pořízení kompostérů pro občany obce
Dobkovice“ pod číslem projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008493.
Pořízeno bude celkem 160 kompostérů, z toho 111ks kompostérů o objemu 1 000 l a 49 ks o objemu
2 000 l a jeden kontejner na textil o objemu 2,5 m3. Celkový rozpočet projektu bude ve výši
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814 900,- Kč bez DPH (986 029 Kč vč. DPH). MŽP z dotace uhradí městům a obcím až 85 %
způsobilých výdajů na pořízení domácích kompostérů do domácností svých občanů a na vybudování
nebo rozšíření sítě kontejnerů na textil. Dotaci nám pomohla zpracovat firma TNT Consulting, s.r.o.,
Dobronická 1257, 148 00 Praha 4.
Předpokládané datum zahájení: 1. 1. 2019
Předpokládané datum ukončení: 29. 2. 2020
ZO navrhuje pověřit starostu k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem výběrového řízení na akci
vyhlášenou z Operačního programu Životního prostředí v rámci výzvy MŽP_103. výzva, PO3, SC 3.1,
kolová –prevence vzniku odpadů z programu OPŽP, na projekt „Pořízení kompostérů pro občany
obce Dobkovice“ pod číslem projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008493.
ZO souhlasí se spolufinancováním projektu.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí
v rámci výzvy MŽP_103. výzva, PO3, SC 3.1, pod číslem projektu
CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008493 „Pořízení kompostérů pro občany obce Dobkovice“ a
zároveň schvaluje spolufinancování obce a starostu obce Dobkovice p. Faltuse k uzavření a
podpisu smlouvy s vítězným uchazečem, který vzejde z výběrové řízení.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 3 bylo schváleno
4) Záměr obce pronajmout část pozemku p. č. 53 v k. ú. Dobkovice
Pan Milan Chmárník, Dobkovice 95, 407 03 Dobkovice, podal 14. 8. 2018 žádost o pronájem části
pozemku p. č. 53 v k. ú. Dobkovice o výměře cca 224 m2, za účelem zřízení zahrádky.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje panu Milanu Chmárníkovi, Dobkovice 95, 407 03 Dobkovice,
pronájem části pozemku p. č. 53 v k. ú. Dobkovice o výměře cca 224 m2, za účelem zřízení
zahrádky za obvyklou cenu 1,- Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 4 bylo schváleno
5) Záměr obce pronajmout část pozemku p. č. 131/14 v k.ú. Prosetín u
Dobkovice (zahrádkářská kolonie)
Paní Jana Tuhá, Svojsíkova 2372/26, Teplice, podala žádost o pronájem části pozemku
p. č. 131/14 v k. ú. Prosetín u Dobkovic, jedná se o cca 55 m2, tento pozemek sousedí s jejich
pozemkem p. č. 131/9 v k. ú. Prosetín u Dobkovic. Pozemek si pronajímá za účelem jeho údržby.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje paní Janě Tuhé, Svojsíkova 2372/26, Teplice, pronájem části pozemku
p. č. 131/14 v k. ú. Prosetín u Dobkovic, o výměře cca. 55 m2
za cenu 1,- Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 5 bylo schváleno
6) Záměr obce pronajmout prostory restaurace „Na Pile“ č. p. 123
v Dobkovicích
Tento záměr byl řádně vyvěšen na úřední desce od 15.8.2018. Začátkem července projevil předběžný
zájem (ústně) pan Jelínek z Ústí nad Labem. K dnešnímu dni jsme písemné vyjádření neobdrželi.
9. 8. 2018 podal žádost pan Milan Stehlík, Na Úpatí 362/3, Děčín - Podmokly. Při jednání shledalo
ZO tuto žádost jako neúplnou, žadatel není přítomen na veřejném zasedání ZO, není tedy možné jeho
žádost ústně doplnit. Proto ji ZO ke schválení nedoporučuje.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje pronájem restaurace „Na pile“ Dobkovice 123, panu Milanu Stehlíkovi,
Na Úpatí 362/3, Děčín – Podmokly.
Výsledek hlasování: Pro: 0 hlasů Proti: 9 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení nebylo schváleno
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7) Záměr obce pronajmout prostory motorestu „Na Pile“ č. p. 123
v Dobkovicích
Současný nájemce motorestu „Na pile“ firma FH Property s.r.o., Kočkovská 2579/31,
Ustí nad Labem, ICO:05529956, podala žádost o ukončení nájemního vztahu dohodou k 30.9.2018.
Záměr obce pronajmout prostory motorestu byl řádně vyvěšen 15.8.2018
na úřední desce. Do výběrového řízení se přihlásili dva zájemci. Pan Nguyen Thanh Dong, Máchova
165, Terezín, ICO: 28536304 a paní Ilona Valachová, Dobkovice 16. Žádost pana Nguyen Thanh
Donga není úplná, žadatel není přítomen na veřejném zasedání ZO, aby mohl žádost ústně doplnit.
Proto ji ZO ke schválení nedoporučuje.
Doplňující informace k žádosti paní Ilony Valachové podal pan Luboš Valach, který zároveň omluvil
nepřítomnost žadatelky (rodinné důvody) o pronájem motorestu. Žádost byla doplněna o otvírací
dobu, výši nájemného a dobu pronájmu. ZO s tímto souhlasilo a navrhuje pronajmout prostory
motorestu od 1.1.2019 na zkušební dobu 1 roku.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje ukončení nájemního vztahu motorestu „Na pile“, Dobkovice 123,
s firmou FH Property s.r.o., Kočkovská 2579/31, Ústí nad Labem, ICO:05529956 dohodou
k 30.9.2018.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 6 bylo schváleno
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje pronájem motorestu „Na pile“, Dobkovice 123, s Nguyen Thanh
Dongovi, Máchova 165, Terezín
Výsledek hlasování: Pro: 0 hlasů Proti: 9 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení nebylo schváleno
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje pronájem motorestu „Na pile“, Dobkovice 123, paní Iloně Valachové,
Dobkovice 16, od 1.1.2019 na zkušební dobu 1 roku.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 7 bylo schváleno
8) Záměr obce prodat pozemek p. č. 146/2 a st. č. 154 v k. ú. Prosetín u
Dobkovic
Paní Jana Valentová, Alešova 822/50, 400 01 Ústí nad Labem, podala 30. 7. 2018
žádost o prodej pozemků p.p.č. 146/2 a st.p.č. 154 vše v k.ú. Prosetín u Dobkovic. Jedná se o pozemky
v zahrádkářské kolonii. ZO dlouhodobě prosazuje pozemky v těchto oblastech neprodávat.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje paní Janě Valentové, Alešova 822/50, 400 01 Ústí nad Labem,
prodej pozemků p.p.č. 146/2 a st.p.č. 154 vše v k.ú. Prosetín u Dobkovic
Výsledek hlasování: Pro: 0 hlasů Proti: 9 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení nebylo schváleno
9) Záměr obce prodat část pozemku p. p. č. 495 v k. ú. Prosetín u Dobkovic informace
Manželé Janýrovi,, Poustka 5, podali 22. 8. 2018 žádost o prodej části p.p. 495 v k.ú Prosetín u
Dobkovic, tento pozemek se přímo dotýká domu Janýrových. Tato záležitost se již řešila na zasedání
ZO Dobkovice
9. 12. 2009 a byl schválen prodej, pod podmínkou dořešení stávající cesty od p. Hermana. Jelikož
požadovaná část pozemku p. č. 495 je nyní nepoužívána, ale je stále vedena jako legální cesta
navazující na pozemky různých majitelů, by byl přístup k těmto ostatním pozemkům zamezen. Musí
se dořešit přístup k těmto pozemkům po současné, ale nelegalizované cestě, a to přes pozemky
p. č. 252/1, 464/2 v k.ú. Prosetín u Dobkovic soukromých majitelů a pozemku p. č. 253/3
v k.ú. Prosetín u Dobkovic v majetku obce. V případě prodeje si Janýrovi nechají vyhotovit GP na
vlastní náklady a zaplatí veškeré poplatky související s prodejem požadované části pozemku p.p.č 495
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a legalizací cesty po pozemcích p.p.č. 252/1, 253/3 a 464/2 vše v k.ú Prosetím u Dobkovic. Janýrům
bude současný stav vysvětlen, bude navržen pronájem požadované části pozemku, které by ZO
schválilo na příštím veřejném zasedání.
10) Revokace usnesení č. 8 ze zasedání ZO Dobkovice, konaném 13. 6. 2018
Navržení a schválení mimořádné odměny starostovi v usnesení č. 8 ze zasedání ZO Dobkovice,
konaném 13. 6. 2018 - upozornil Ing. J. Bělohorský (člen ZO), že byl porušen § 76 odst. 4 a 5
obecního zřízení na poskytnutí mimořádné odměny členovi ZO obce, protože mimořádná odměna
nebyla vyvěšena v souladu s větou druhou § 93 odst. 1, navrhuji revokaci tohoto usnesení. Odměna
nebyla vyplacena.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje revokaci usnesení č. 8 ze zasedání ZO Dobkovice, konaném 13. 6. 2018
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 8 bylo schváleno
11) Mimořádná odměna členovi ZO
Člen ZO pan Zima navrhuje starostovi obce panu Faltusovi mimořádnou odměnu (mimořádná odměna
členovi ZO viz zákon č. 99/2017 Sb.) 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
vyplynuli z řešení krizových situací při vichřicích, které v obci způsobily velké materiální škody,
dlouhodobé výpadky elektrické energie. Organizoval a sám zajišťoval půjčení elektrocentrál a jiných
prostředků, přímo se podílel na zajištění poničených střech a aktivně spolupracoval s IZS při
odstraňování polomů. Dále má mimořádnou zásluhu na přívodu nové pitné vody do naší obce
z Hřenska, kdy se po vleklých několika letých jednáních v červenci 2018 povedlo vodu přivést.
Ing. J. Bělohorský vznesl námitku, že je opět porušen § 76 odst. 4 a 5 obecního zřízení na poskytnutí
mimořádné odměny členovi ZO ve smyslu neúplného doplnění bodu programu ZO (není v programu
konkrétně vymezená věc za co a kterému členovi ZO má být odměna vyplacena), pro to se občané
Dobkovic nemohou k celé věci vyjádřit.
Starosta předložil článek k nahlédnutí z odborného časopisu Moderní obec, kde je vše vysvětleno a
obec postupuje dle zákona.
Člen ZO, p. Ing. Bělohorský, opouští jednání v 18:46 h., počet přítomných členů ZO se snížil na 8
členů. ZO je i nadále usnášeníschopné.
Následně se rozvinula diskuze o správnosti udělené odměny. Pan Tomášek (člen ZO) řekl, že nebyl
porušen Zákon o obcích. Účetní obce paní Martínková přečetla doporučení auditu ÚK. Obec postupuje
dle tohoto doporučení a má vše v souladu dle platných zákonů. Pak byla odměna navržena
ke schválení.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje starostovi obce panu Faltusovi mimořádnou odměnu (mimořádná
odměna členovi ZO viz zákon č. 99/2017 Sb.) 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 vyplynuli z řešení krizových situací při vichřicích, které v obci
způsobily velké materiální škody, dlouhodobé výpadky elektrické energie. Organizoval a sám
zajišťoval půjčení elektrocentrál a jiných prostředků, přímo se podílel na zajištění poničených
střech a aktivně spolupracoval s IZS při odstraňování polomů. Dále má mimořádnou zásluhu
na přívodu nové pitné vody do naší obce z Hřenska, kdy se po vleklých několika letých
jednáních v červenci 2018 povedlo vodu přivést.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 1 hlas (p. Faltus)
Usnesení č. 9 bylo schváleno
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12) Různé
Žádost – Lukáš Šedivý
Pan L. Šedivý, Dobkovice 66, podal žádost 27. 6. 2018 o změnu vytýčení hranic obecní cesty na
pozemku p. č. 513/1 a 513/2 v k. ú. Prosetín u Dobkovic. Objekt stojící na st.p.č. 66
v k.ú. Prosetín u Dobkovice v jeho vlastnictví leží necelé dva metry od hranic pozemků ve vlastnictví
obce a není možné po vytýčené obecní cestě vjet na jeho pozemek. Dosud se jezdí po cestě, která
je na pozemku p. č. 513/1 v kú. Prosetín u Dobkovic. Změna dle nákresu by se týkala pozemků
v majetku obce Dobkovice p. č. 513/1, 513/2, 513/3 vše v k. ú. Prosetín u Dobkovic.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje změnu vytyčení hranic obecní cesty na p. p. č. 513/1 a 513/2
v k.ú. Prosetín u Dobkovic, která usnadní vjezd na st.p.č. 66 v k.ú.Prosetín u Dobkovic
v majetku p. Lukaše Šedivého, Dobkovice 66. Veškeré náklady s tímto spojené hradí pan Šedivý.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 10 bylo schváleno
Žádost – František Říha
Pan Říha, Dobkovice č.p. 76, podal žádost o snížení nájmu za pronájem pozemku st. č. 32/1 v k. ú.
Dobkovice z důvodu toho, že stávající dřevěné oplocení tohoto pozemku bylo ve zchátralém stavu a
on jej nahradil novým pletivovým, které zakoupil za částku 3 899,- Kč. Za pronájem tohoto pozemku
platí cca 320,- Kč/rok.
ZO se tímto zabývalo a shodlo se na tom, že obec neproplácí nájemcům pronajatých zahrádek
oplocení ani jiné záležitosti.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje snížení ceny nájmu z pronájmu p.p.č. 32/1 v k.ú. Dobkovice panu
Františku Říhovi, Dobkovice 76, z důvodu opravy oplocení podél tohoto pozemku.
Výsledek hlasování: Pro: 0 hlasů Proti: 7 hlasů Zdržel se: 1 hlasů (p. Tomášek)
Usnesení nebylo schváleno
Žádost – Petr Střelka
Pan P. Střelka, Dobkovice 81, 407 03, Dobkovice podal 13. 8. 2018, žádost o poskytnutí souhlasu
s vybudováním ÚT a případnou slevu z nájemného. Tuto žádost probralo ZO na své poradě a s tímto
nesouhlasí z důvodů, že na rok 2019 je plánováno centrální vytápění domu
č. p. 81 a 82.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje panu Petru Střelkovi, Dobkovice 81, vybudování ústředního vytápění
v bytové jednotce Dobkovice 81, byt č.2 s případnou slevou na nájemném, jako kompenzaci
nákladů za přestavbu ústředního vytápění.
Výsledek hlasování: Pro: 0 hlasů Proti: 7 hlasů Zdržel se: 1 hlasů (p. Tomášek)
Usnesení nebylo schváleno
Zasíťování obecních pozemků pitnou vodou - informace
Po jednání se SČVK o zasíťování obecních pozemků pitnou vodou určených k výstavbě RD
nad Šourkovými, Dobkovice č. p. 131, ZO došlo k závěru, že jejich napojení bude možné jen před
redukční šachtou a vedeno v obecní cestě na pozemku p. č. 944 v k. ú. Dobkovice, kolem domu pana
Roman Šourka Dobkovice č. p. 13, toto vedení by mělo stát cca 1 mil. Kč.
Kompletní zasíťování výše uvedených pozemků bylo ZO schváleno již na předešlých zasedáních.
Retardéry - informace
ZO si na svém 17. zasedání 27. 9. 2017odsouhlasilo usnesením č. 10 umístění retardérů a usnesením
č. 11 umístění radarů – zatím se vybírá vhodné místo
Celostátní veřejná sbírka na zadluženou obec Prameny
SMS ČR vyhlásilo na půdě Poslanecké sněmovny solidární veřejnou sbírku pro obec Prameny.
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Proč má sbírka směřovat jen na obec Prameny? Vysvětlení je jednoduché, neboť dle sdělení
Ministerstva financí ČR nezvladatelné dluhy vykazují pouze dvě obce ČR – Prameny a obec Turovice.
Zatímco obec Prameny dluží soukromému věřiteli a bez úhrady dluhu či dohody s věřitelem nelze
dosáhnout řešení situace, obec Turovice má za věřitele stát a jeho instituce a je proto na jednání
politiků a představitelů obce, jak danou situaci vyřešit (i na její potřeby však SMS ČR pamatuje a
navrhuje změnu v insolvenčním zákonu). Zároveň obec Prameny již prakticky polovinu dluhu
ze svých příjmů (zejm. RUD) a prodejem vlastního majetku splatila.
Pokud každá obec v ČR přispěje na tuto sbírku částkou 10.000,- Kč, bude dluh obce vyřešen a obec
se bude moci zase rozvíjet.
ZO probrala tuto záležitost na své poradě a shodlo se, že zašleme částku 1 000,- Kč obci Prameny.
Návrh usnesení
ZO Dobkovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1 000,- do veřejné sbírky pořádané
Sdružením místních samospráv České republiky za účelem pomoci obci Prameny. Konání
veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem kraje dne 21.8.2018, č.j. KUZL 60663/2018.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 11 bylo schváleno
Rozpočtové opatření č. 3/2018
Rozpočtové opatření obce č. 3/2018 viz. příloha č. 4 zápisu
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje rozpočtové opatření obce č. 3/2018 ve znění dle přílohy č. 4 tohoto
zápisu.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 12 bylo schváleno
Žádost obce na ŘSD - informace
Na návrh člena ZO P. Tomáška byla poslána žádost na ŘSD o úpravu vodorovného dopravního
značení na komunikaci I/62. Pan Chlouba z dopravní policie nám sdělil, že značení bude řešeno stejně
jako v Choraticích. Žádost na úpravu značení bude řešena s projektantem na místě, který navrhne
nejlepší řešení.
Žádost obce na ČEZ - informace
Vzhledem k opakovaným výpadkům elektrické energie, hlavně na vedení VN, žádal starosta obce
o prošetření situace ČEZ. Hlavním důvodem jsou vzrostlé stromy v elektrickém vedení. Obec nabídla
spolupráci v jednání s případnými vlastníky pozemků, aby se celá věc vyřešila co nejdříve.
Teoretický návrh protihlukových stěn (PHS) v okolí silnice I/62 v úseku Ústí n/L – Děčín
- informace
Jednání proběhlo v obci Dobkovice dne 4. 7. 2018 za účasti zástupců dotčených obcí.
Bude připraven návrh pro projednání s občany.
Mikroregion Labské skály
Dne 26. 6. 2018 proběhlo jednání Rady MLS, mimo jiné byla schválena studie zpracování odpadů
ve výši 50 000,- Kč. Dne 18. 9. 2018 se uskuteční poslední jednání rady MLS v tomto volebním
období
Volby do zastupitelstev obcí
Volby se uskuteční 5. a 6. 10. 2018 v budově Obecního úřadu. Zaregistrovány jsou čtyři kandidátky,
volební lístky budou distribuovány obvyklým způsobem. Podrobnější informace jsou na internetových
stránkách www.volby.cz.
Znak a vlajka obce - informace
Máme hotov znak i vlajky, v parku jsou kameny, na které kameník vyrobí tabulky s přiznáním znaku a
100. výročím České republiky, slavnostní předání a sázení stromů
proběhne 28. 10. 2018
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Výzva na rozhlas a DPP - informace
V říjnu letošního roku bude opět vyhlášena výzva od OPŽP na bezdrátový rozhlas nebo digitální
povodňový plán.
Mise nový domov - informace
TV Nova připravuje nový pořad, který pomáhá lidem, co se octli v těžké situaci v souvislosti s bytem,
vlivem různých událostí. Informaci o vícedětných rodinách, které by si pomoc zasloužily, je možné
zaslat na adresu prihlaska@paprikastudios.eu nebo na tel.č. +420 720 540 103.
Ministerstvo zemědělství – podpora opatření na rybnících a malých vodních nádrží
ve vlastnictví obcí
MZE nově podporuje zadržení vody v krajině, které je nejdůležitějším opatřením proti suchu.
Příjem žádostí: od 17. 09. 2018 do 15. 01. 2019
Člen ZO P. Tomášek navrhuje koupit pozemky kolem nádraží - informace
Oslovit České dráhy se žádostí o koupi těchto pozemků.
Jílové nabízí prodej svítidel VO, kus/500,- Kč – informace
ZO uvažuje o koupi několika svítidel VO.
13) Diskuze
Paní Kotalíková (členka ZO):
- prosí o řešení odpadního potrubí v Dobkovice č.p. 36
Paní Zatočilová (členka ZO):
- připomíná zatékání v bytě Dobkovice č.p. 23
Pan Šulc (člen ZO):
- kontejnery na objemný odpad, řešit jejich výměnu, jsou hodně zničené
- nezapomenout na prodloužení vydaného ÚR pro odkanalizování centrální části obce
- vhodné místo pro převedení potrubí pro pitnou vodu do Těchlovic, by mohlo být na pozemku před
p. Gotvaldem u cesty k p. Chmárníkovi
Pan Zima (obec Dobkovice):
- napsat žádost na SŽDC ohledně prodloužení protihlukové stěny nad tunely vedle domu Dobkovice
č.p. 24
- dotaz na řešení rampy u JSDH – starosta ověří u pana Neškody, který má opravu zadanou
- dotaz na výsledek dotace na rekonstrukci zbrojnice JSDH
Starosta poděkoval Zastupitelstvu obce za spolupráci v končícím volebním období, popřál Všem
mnoho úspěchů v nadcházejících volbách a ukončil veřejnou schůzi Zastupitelstva obce Dobkovice
v 19:50 h.

Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)

Prezenční listina
Zveřejněná informace o konání zasedání
Oznámení zveřejnění záměru
Rozpočtové opatření č. 3/2018

Zápis byl vyhotoven v Dobkovicích dne 18.9.2018
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Ověřovatelé zápisu:
p. Bruk Daniel

……………………

p. Šulc Petr

……………………

Starosta obce:
p. Michal Faltus

……………………
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