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Obec Dobkovice
Zastupitelstvo obce Dobkovice
Zápis
z 20. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 13. 6. 2018
ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin.
Přítomno je 8 členů ZO (viz. příloha č.1 tohoto zápisu), z celkového počtu 9, a je tedy
usnášeníschopné.
Omluveni: p. Bruk
Občané: --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. Tomášek Pa., p. Zima O.
na zapisovatele: pí. Konšalovou
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje na ověřovatele zápisu pana Tomáška Pa., pana Zimu O. na zapisovatele
paní 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 přijetí dotace na dětské hřiště v MŠ od MMR
4) Schválení přijetí dotace na sociální zařízení v KD od POV ÚK
5) Závěrečný účet obce + audit za rok 2017, účetní závěrka obce za rok 2017
6) Závěrečná zpráva a účetní závěrka příspěvkové organizace MŠ a ZŠ 2017
7) Rozpočtové opatření č. 2/2018
8) GDPR
6) Různé
7) Diskuze
8) Závěr
K navrženému programu tohoto zasedání byl panem Zimou (člen ZO) vznesen návrh na změnu. Pod
bod 7) zařadit - Navržení finančního daru starostovi obce p. Faltusovi za řešení mimořádné situace při
živelné pohromě (vichřice) ve výši jedné měsíční odměny. Paní Zatočilová (členka ZO) pod 7) zařadit
projednání veřejné sbírky pro záchranu Kaple rodiny Botschen.
2a) Nově navržený program zasedání
1) Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu zasedání
3) Schválení přijetí dotace na dětské hřiště v MŠ od MMR
4) Schválení přijetí dotace na sociální zařízení v KD od POV ÚK
5) Závěrečný účet obce + audit za rok 2017, účetní závěrka obce za rok 2017
6) Závěrečná zpráva a účetní závěrka příspěvkové organizace MŠ a ZŠ 2017
7) Rozpočtové opatření č. 2/2018,
8) Navržení mimořádné odměny starostovi p. Faltusovi za splnění mimořádných a zvláště
významných úkolů v obci
9) Veřejná sbírka na záchranu Kaple rodiny Botchen
10) GDPR
11) Různé
12) Diskuze
13) Závěr
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Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje nově navržený program zasedání dle návrhu.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 2 bylo schváleno
3) Schválená dotace dětské hřiště MŠ
Začátkem letošního roku jsme podali na MMR žádost o poskytnutí dotace na dětské hřiště u MŠ.
Jedná se o nové herní prvky. MMR nám schválilo poskytnutí dotace na nové herní prvky do MŠ ve
výši 284 000,- Kč na projekt. „Dětské hřiště u Mateřské školy v Dobkovicích“
Vlastní zdroje min. 121 724,- Kč. Celkové náklady jsou 405 724,- Kč.
Ze strany ZO je nutno schválit přijetí dotace, schválit spolufinancování, schválit výběrovou komisi,
pověřit starostu podpisem smlouvy s vítězným uchazečem výběrového řízení. Navrhuji výběrovou
komisi na výběr zhotovitele ve složení P. Tomášek, D. Bruk, P. Šulc.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje uzavření smlouvy o přijetí investiční dotace 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“ v Dobkovice č.p. 23, pod identifikačním číslem
117D815007807, se spolufinancováním obce min. 121 724,- Kč. Výše celkových nákladů je
405 724,- Kč. Současně ZO schvaluje výběrovou komisi ve složení p. Tomášek Pa.,
p. Bruk, p. Šulc a ZO pověřuje starostu k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 3 bylo schváleno
4) Schválená dotace z POV ÚK - sociální zařízení v KD
Byla podána žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2018. Zastupitelstvo
Ústeckého kraje na svém jednání dne 23.4.2018 schválilo poskytnutí dotace naší obci v rámci
Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2018 ve výši 250 000,-Kč na projekt: „Kulturní dům –
nové sociální zařízení“. Celkové náklady jsou 370 000,- Kč. Vlastní zdroje min. 120 000,- Kč
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje uzavření smlouvy o přijetí investiční dotace z Programu obnovy
venkova Ústeckého kraje 2018, oblast podpory 1, na projekt: „Kulturní dům – nové sociální
zařízení“ v Kulturním domě v Dobkovicích, Dobkovice č.p. 123, se spolufinancováním obce
min. 120 000,- Kč. Výše celkových nákladů je 370 000,- Kč. Současně ZO schvaluje výběrovou
komisi ve složení p. Tomášek Pa., p. Bruk, p. Šulc a ZO pověřuje starostu k podpisu smlouvy
s vítězným uchazečem.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 4 bylo schváleno

5) Závěrečný účet obce + audit za rok 2017, účetní závěrka obce za rok 2017
Závěrečný účet obce Dobkovice za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce, účetní uzávěrka obce za rok 2017 - Závěrečný účet obce byl řádně vyvěšen od 24. 5. 2018,
rozpočtové hospodaření obce za rok 2017 skončilo s převahou rozpočtových výdajů nad rozpočtovými
příjmy (schodkem v objemu
542 501,20. Schodek byl pokryt financováním-vlastními prostředky uspořenými za minulá období.
K 31.12.2017 je stav na účtech obce ve výši 15 563 259,70 Kč. Dle zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Dobkovice za rok 2017 nebyly v hospodaření obce zjištěny chyby nebo nedostatky.
Přezkoumání hospodaření obce provedl odbor kontroly Kraj. úřadu Ústeckého kraje 23. 5. 2018.
Účetní závěrka je úplná uzávěrka nakládání a hospodaření s majetkem obce. Bez připomínek, návrh
zahrnout schválení Závěrečného účtu a účetní závěrky do jednoho usnesení.
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Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2017 s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením a to bez výhrad včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce.
Současně ZO Dobkovice schvaluje účetní závěrku obce Dobkovice za rok 2017 včetně výkazů
Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha, vč. inventarizace.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 5 bylo schváleno

6) Závěrečná zpráva a účetní závěrka příspěvkové organizace MŠ a ZŠ 2017
Závěrečná zpráva a účetní závěrka p.o. MŚ a ZŠ 2017 byla řádně vyvěšena od 24. 5. 2018. Ztráta z
hlavní činnosti – za rok 2017 činí celkem -159,77 Kč a bude po schválení zastupitelstvem pokryta
rezervním fondem. Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Dobkovice za rok 2017 vč. vypořádání hospodářského výsledku a schvaluje ztrátu z hlavní
činnosti -159,77 Kč a pokrytí ztráty z rezervního fondu školy a současně schvaluje účetní
závěrku Základní školy a Mateřské školy Dobkovice p.o. za rok 2017.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 6 bylo schváleno
7) Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření obce č. 2/2018 viz. příloha č. 3 zápisu
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje rozpočtové opatření obce č. 2/2018 ve znění dle přílohy č. 3 tohoto
zápisu.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 7 bylo schváleno
8) Navržení mimořádné odměny starostovi p. Faltusovi za splnění mimořádných a
zvláště významných úkolů v obci
Člen ZO pan Zima navrhuje starostovi obce panu Faltusovi odměnu ve výši jedné měsíční odměny 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 vichřici, která v obci
způsobila velké materiální škody, dlouhodobé výpadky elektrické energie. Organizoval zapůjčení
elektrocentrál, zajištění poničených střech a spolupracoval s IZS při odstraňování polomů.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje starostovi obce panu Faltusovi odměnu ve výši jedné měsíční odměny
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 vichřici, která
v obci způsobila velké materiální škody, dlouhodobé výpadky elektrické energie. Organizoval
zapůjčení elektrocentrál občanům, zajišťoval před dalším poškozením poničené střechy u
obecních budov a spolupracoval s IZS při odstraňování polomů.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 1 hlas (p. Faltus)
Usnesení č. 8 bylo schváleno
9) Veřejná sbírka na záchranu Kaple rodiny Botchen
Členka ZO paní Zatočilová přednesla požadavek Spolku pro obnovu Kaple rodiny Botchen
v Libouchci o zveřejnění sbírky na záchranu kaple. Veřejná sbírka je konána za účelem obnovy kaple
rodiny Botschen v Libouchci a to na spolufinancování stavební dokumentace, provedení sanačních
stavebních prací a obnovení přilehlého lesoparku.
ZO bere na vědomí
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10) GDPR
Dne 17. 5. 2018 byla uzavřena, v souladu s Nařízením EP a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice č. 95/46/ES (dále jen „GDPR“), smlouvy s pověřencem, kterým je ustanovena paní
Mgr. Lucie Randáková za úplatu 1 000,- Kč měsíčně.
ZO bere na vědomí
Předsedající dále seznámil ZO se Směrnicí č. 1/2018 o zpracování osobních údajů a postupech jejich
zabezpečení.
ZO bere na vědomí
- Ing. Bělohorský (člen ZO) vznesl dotaz na řešení situace s pronájmem restaurace Na pile a jak se
budou řešit antukové tenisové kurty? Předsedající sdělil, že o revitalizaci prostoru kurtů se jednalo na
17. Veřejném zasedání ZO 27.9.2017 a restauraci Na pile znova vyvěsíme s poptávkou o pronájem. O
pronájem restaurace zatím nikdo neprojevil zájem.

Člen ZO, p. Ing. Bělohorský, opouští jednání v 18:45 h., počet přítomných členů ZO se snížil
na 7 členů. ZO je i nadále usnášeníschopné.
11) Různé
- Centrální vytápění č. p. 103
Pokračuje se v plánovaných rekonstrukcích bytových domů. Chystáme nové centrální vytápění
v Dobkovicích č.p. 103. Projekt vytápění už je zhotoven a nyní se čeká na zpracování cenových
nabídek, proto navrhuji výběrovou komisi na výběr zhotovitele ve složení Z. Štol, J. Kotalíková,
M. Faltus a pověřit starostu podpisem smlouvy s vítězným uchazečem výběrového řízení.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje výběrovou komisi na výběr zhotovitele centrálního vytápění
v Dobkovice č.p. 103, ve složení Z. Štol, J. Kotalíková, M. Faltus a zároveň ZO pověřuje starostu
k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem výběrového řízení.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 9 bylo schváleno
- Linka bezpečí
Oslovila nás paní ředitelka Soňa Petrášková z organizace Linky bezpečí, Ústavní 95, 181 02 Praha 8,
o připojení se k podpoře v roce 2018. Celková výše podpory by měla činit 5 000,- Kč. ZO se shodlo na
částce 1 000,- Kč.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje dar ve výši 1 000,- Kč pro Linku bezpečí, Ústavní 95, 181 02 Praha 8.
Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 2 hlasy (p. Štol, p. Zima)
Usnesení č. 10 bylo schváleno
- info - dotace komunikace
Měla by se začít řešit silnice od Leskauerů k p. Horynovi. Zaktualizujeme dokumentaci a necháme
zpracovat rozpočet. Dotace se mohou podat do 30. 6. 2018
- SK Dobkovice
ZO Dobkovice navrhuje finanční dar pro SK Dobkovice ve výši 250 000,- Kč za příkladnou sportovní
činnost klubu, výbornou reprezentaci obce a umístění v 1.B skupině v roce 2018. SK Dobkovice
použije tento finanční dar k zajištění provozuschopnosti sportovního klubu, tzn. na pořízení
závlahového systému travní plochy, vybudování zázemí pro fanoušky.

4

5
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje finanční dar pro SK Dobkovice ve výši 250 000,- Kč za příkladnou
sportovní činnost klubu, výbornou reprezentaci obce a umístění v 1.B skupině v roce 2018.
SK Dobkovice použije tento finanční dar k zajištění provozuschopnosti sportovního klubu, tzn.
na pořízení závlahového systému travní hrací plochy, vybudování zázemí pro fanoušky.
Finanční dar bude převeden dárcem na účet příjemce po podpisu smlouvy. Finanční dar nebude
podléhat vyúčtování.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 11 bylo schváleno
- info - p.p.č. 259/13 v k.ú. Prosetín u Dobkovic majitel paní Fidlerová, Prosetín 30
Paní Fiedlerová nemá zájem o prodej p.p.č. 259/13 v k.ú. Prosetín u Dobkovice o výměře 1 851 m2,
za nabízenou cenu 300 000,- Kč.

- p.p.č. 259/1 v k.ú. Prosetín u Dobkovic
Vzhledem k tomu, že tento pozemek v majetku obce nemá přístup k veřejné komunikaci je obklopen
pozemky soukromých vlastníků, tak se ZO Dobkovice shodlo na veřejném zasedání 13. 3. 2018, že
obec osloví majitele pozemku p. č. 259/12 v k. ú. Prosetín u Dobkovic, starosta majitele oslovil,
majitel souhlasí se směnou pozemků. Nadále bylo zjištěno, že tímto se ZO zabývalo již v roce 2013
(viz. 12. Veřejné ZO ze dne 5. 3. 2013). Bude nutné před případnou směnou pozemků probrat tuto
skutečnost s majitelem pozemku p. č. 259/12 a obcí na nejbližší schůzce. Termín schůzky bude určen
po dohodě s majitelem. Dále bude nutno řešit přístup na komunikaci s dopravním inženýrem.
- info - kronika – digitalizace
Na základě platné legislativy na ochranu osobních údajů nařízení EU 2016/679 (GDPR), zákon
č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, nám bylo
doporučeno, abychom kroniku nedigitalizovali pro veřejnost, osobní údaje v kronice by se musely
anonymizovat.
- zeď u Pešťáků
Pan Jiří Pešťák, oslovil starostu, ohledně opěrné zdi nad jeho domem na pozemku p. č. 940
v k. ú. Dobkovice, zeď je ve špatném stavu. Problém je v tom, že byla kdysi vybudována majitelem
domu na st. p. č. 207, bez dokumentace, původně zde nebyla komunikace a terén byl svažitý. ZO se
nebrání řešení daného problému za spoluúčasti majitelů dotčených pozemků. Bude svolána schůzka
s těmito majiteli.
- info - dotace ČEZ – „Vybavení kroužku mladých hasičů v Dobkovicích“
Žádost o nadační příspěvek ČEZ v grantovém řízení Zaměstnanecké granty, byl předložen správní
radě, ta rozhodla této žádosti nevyhovět.
- info – SVS a.s.
21. 6. 2018 se koná valná hromada akcionářů SVS a.s., zde se bude schvalovat konečná koupě od
Veolie a.s.
- info – p.p.č. 325/5 v k.ú. Prosetín u Dobkovice
Paní Márová Ladislava, Pod rybníčkem 37/21, Suchdol, 16500 Praha 6,
nabízí k prodeji pozemek v Prosetíně p. p. č. 325/5, vedle pana Šalanského.
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- info – EKO – KOM, a.s. odměna
Částka 23 112,50 Kč bez DPH, je odměnou, kterou nám Společnost EKO-KOM, a.s., vyplácí za
zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Odměna je vypočtena na základě zaslaného
čtvrtletního výkazu a uzavřené Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.
- info – kompostéry
V rámci nového programového období Operačního programu životní prostředí (OPŽP) 2014 – 2020
bude možno předkládat žádosti na nákup domácích kompostérů, nádob na třídění odpadu a dalších
souvisejících zařízení - například štěpkovače, nádoby na tříděný odpad či velkokapacitní kontejnery.
Naše obec se rozhodla pro domácí kompostéry. Do 20.6.2018 probíhá v obci anketa, která má zjistit
jaký by byl zájem o kompostéry.
- info - požární nádrž u „Delty“
Zastupitel O. Zima vznesl dotaz, proč nevyužíváme bývalou požární nádrž u „Delty“, která leží
částečně na našem pozemku p. č. 250/3 v k.ú. Dobkovice, a částečně na pozemku paní Fischerové,
Nad Rokoskou 1379/37, 182 00 Praha 8 – Libeň,
p.p. č. 76/6 k. ú. Dobkovice, z tohoto důvodu se nepoužívá, kontaktoval jsem proto zástupce
majitelky a poslal mu žádost o koupi, případně směnu pozemků. Dále musíme upozornit Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2
na havarijní stav budov, které se nachází na těchto pozemcích.
- JSDH , Výzva č. 3 - dotace na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice
Ministerstvo vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, vyhlašuje pro rok 2019
v rámci dotačního programu, účelové investiční dotace pro JSDH obcí. Chtěli bychom připravit
podklady pro dotační výzvu JSDH_V3_2019: Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice. Pan Zima
(člen ZO) a velitel hasičů zmínil havarijní stav velkých železných vrat na zbrojnici, dále doporučil
vyměnit staré Luxfery za okna, aby se zbrojnice dala větrat, vyměnit vstupní dveře za protipožární,
osadit okna ochrannými mřížemi a opravit kanál před zbrojnicí. Dotace může dosáhnout až 50 %
nákladů akce, minimálně však 450 000,- Kč, maximálně však 4 500 000,- Kč.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje podání žádosti na účelovou investiční dotaci pro JSDH Dobkovice.
Dotace je vypsána Ministerstvem vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru
ČR. Název výzvy JSDH_V3_2019: Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice. Dotace může
dosáhnout až 50 % nákladů akce, minimálně však 450 000,- Kč, maximálně však 4 500 000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 12 bylo schváleno

10) Volby
Volby do zastupitelstev obcí se budou konat 5. a 6. října 2018.
- info - dovolená a cesty členů ZO
Starosta vyzval ostatní členy ZO, aby v případě čerpání řádné dovolené, toto oznámili s předstihem.

12) Diskuze
- pan Štol (člen ZO)

- musíme řešit zatékání střechy v chodbě Dobkovice č.p. 63
- propadá se podlaha v kuchyni byt paní Coufalové, Dobkovice č.p. 63
- paní Zatočilová (člen ZO) – opakovaně upozorňuje na zhoršující se stav zdí v jejím bytě, který je
způsoben zatékáním do bytu
- paní Kotalíková (člen ZO) – upozornila na popraskanou fasádu na MŠ
13) Závěr
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Předsedající ukončil veřejnou schůzi Zastupitelstva obce Dobkovice v 20:04 h.

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání
3) Rozpočtové opatření č. 2/2018
Zápis byl vyhotoven v Dobkovicích dne 19.6.2018

Ověřovatelé zápisu:
p. Tomášek Pavel

……………………

p. Zima Oldřich

……………………

Starosta obce:
p. Michal Faltus

……………………
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