Obec Dobkovice
Zastupitelstvo obce Dobkovice

Zápis
Z 7. zasedání Zastupitelstva obce Dobkovice,
konaného dne 21.12.2011 ve slavnostní místnosti obecního úřadu,
od 19:00 hodin.
Přítomni: viz prezenční listina - příloha č. 1 tohoto zápisu
Nepřítomni: p. Miroslava Zatočilová
Hosté: --Občané: --Navržený program zasedání: 1) Zahájení
2) Žádosti o pronájem a prodej pozemků
3) Řešení tepelných izolací v ZŠ
4) Rozpočet obce pro rok 2012
5) Územní plán obce
6) Plán zimní údržby
7) Různé
8) Závčr
1) Zahájení:
Zasedání bylo zahájeno v 19.00 hodin starostou obce p.Petrem Šulcem (dále jen
předsedající). Předsedající přivítal všechny přítomné na dnešním zasedání, které bylo řádně
zveřejněno a svoláno (viz příloha č. 2). Dle prezenční listiny je přítomno 8 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 9), takže je zastupitelstvo usnášení schopné. K zápisu
z předchozího zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky, je tedy schválen.
- K navrženému programu tohoto zasedání předsedajícím nebyly vzneseny návrhy na
doplnění.
- Na ověřovatele zápisu navrhl předsedající p. Petra Tomáška a p. Daniela Bruka, na
zapisovatele p. Moniku Martínkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje program dle návrhu a určuje ověřovateli zápisu p. Petra Tomáška a
p. Daniela Bruka a zapisovatelem p. Moniku Martínkovou.
Výsledek hlasování:
Pro 8 hlasů
Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
2) Žádosti o pronájem a prodej pozemků (zveřejněný záměr příloha č. 3):
- žádost p. Růženy Kodadové, Dobkovice 19 o odprodej části pozemku p.č. 40/8 a 759/4
(v pronájmu od roku 1976) a o pronájem pozemku 40/7 (po p. Volfovi) všechny pozemky
v k.ú Dobkovice - návrh na schválení odprodeje částí uvedených pozemků za cenu 10,-/m2,
žadatelka si zajistí GP na rozdělení pozemků; návrh na schválení pronájmu p.p.č. 40/7 vše bez
připomínek
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje prodej části pozemku p.č. 40/8 a 759/4 v k.ú.Dobkovice za cenu
10,- Kč/m2 a zároveň pronájem p.p.č. 40/7 v k.ú.Dobkovice p. Růženě Kodadové,
Dobkovice 19.
Výsledek hlasování: Pro 8 hlasů Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů
Usnesení č. 2 bylo schváleno
- žádost p. Rudolfa Žofaje, Dobkovice 100 o bezplatný pronájem pozemků p.č. 974 a

975 v k.ú. Dobkovice s nabídkou likvidace náletových dřevin, které byly odstraněny
naposledy v roce 2005, po místním šetření konstatován opět špatný stav, předložen návrh na
uzavření nájemní smlouvy na dobu 10 let za účelem provádění údržby pozemku a jeho využití
pro pastvu ovcí za cenu 300,-Kč/rok, po odstranění náletových dřevin bude ještě posouzen
prořez nebo případné pokácení nebezpečně nakloněných vzrostlých stromů, které by byly
odprodány jako palivové dřevo - po diskuzi návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy na
dobu 5 let za cenu 300,- Kč/rok
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje pronájem pozemků p.č. 974 a 975 v k.ú.Dobkovice p. Rudolfu
Žofajovi, Dobkovice 100, na dobu 5 let za roční nájemné ve výši 300,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8 hlasů Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů
Usnesení č. 3 bylo schváleno
3) Řešení tepelných izolací v ZŠ:
- energetický audit určuje pro zateplení obvod. zdiva izolant v tI. 120 a 140 mm a pro
zateplení stropů v podhledu izolant o tloušťce 220 a 240 mm, celkový rozpočet je
2458 124,63 Kč s DPH (včetně nákladů na výměnu osvětlení spojeného s provedením izolací
a nátěru střešní krytiny), návratnost vložené investice je vypočtena na 15,8 roků při
navyšování ceny e1. energie o 2% / rok, v případě schválení dotace by termín realizace
zateplení budovy mohl být o letních prázdninách 2012; po obsáhlé diskuzi, v níž byla
posuzována nutnost zateplení budovy
s ohledem na vynaložené náklady, byl předložen
návrh na podání žádosti o dotaci a schválení zajištění spolufinancování obce ve výši 30%.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje podání žádosti o dotaci na zateplení základní školy a zajištění
spolufinancování projektu z rozpočtu obce ve výši 30%.
Výsledek hlasování: Pro 5 hlasů Proti 2 hlasy
Zdržel se 1 hlas
Usnesení č. 4 bylo schváleno

zš

4) Rozpočet obce na rok 2012:
- rozpočet je navržen jako vyrovnaný v příjmech i výdajích ve výši 7 654 000,- Kč, od
1.12.2011 zveřejněn na úřední desce OÚ a elektronícky na stránkách obce;
Ing. Bčlohorský, p. Štol- vyjádření pochybností k zajištění vyrovnaného rozpočtu;
předsedající - plánované příjmy vycházejí z plánu na letošní rok, bude záležet na úspěšnosti
v získání dotací na jednotlivé projekty; v případě překročení výdajů při realizaci projektů
v průběhu roku 2012, bude pravděpodobně nutné zapojit financování obce (tj. zapojení fin.
rezervy z minulých let), po diskuzi předložen návrh ke schválení rozpočtu.
Při tomto bodu p. Ing. Bělohorský opustil jednání v 19.35 hodin, počet přítomných členů za
se snížil na 7. členů, za je i nadále usnášení schopné.
Návrh usnesení:
za Dobkovice schvaluje rozpočet obce na rok 2012 jako vyrovnaný v příjmech i výdajích ve
výši 7 654 000,- Kč, závazným ukazatelem rozpočtu je objem finančních prostředků na
jednotlivých paragrafech.
Výsledek hlasování: Pro 6 hlasů Proti O hlasů
Zdržel se 1 hlas
Usnesení č. 5 bylo schváleno
- Rozpočtet příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Dobkovice pro
rok 2012 - navržen jako vyrovnaný v příjmech i výdajích ve výši
1 240.000,- Kč (bez dotace na přímé náklady), z toho dotace od zřizovatele na provoz činí
920.000,- Kč, návrh na schválení
Návrh usnesení:

za Dobkovice

schvaluje rozpočet Základní školy a Mateřské školy Dobkovice na rok 2012
jako vyrovnaný v příjmech i výdajích ve výši 1 240 000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7 hlasů Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů
Usnesení Č. 6 bylo schváleno
5) Územní plán obce:
- provedeno seznámení s "Vyhodnocením projednání návrhu ÚP Dobkovice s dotčenými
orgány a sousedními obcemi", předložen návrh na vyřazení a na zmenšení návrhových ploch.
ZO Dobkovice bere na vědomí "Vyhodnocení projednání návrhu ÚP Dobkovice
s dotčenými orgány a sousedními obcemi".
Návrh usnesení:
za Dobkovice rozhodlo o vyřazení návrhových ploch RI 1, SO 3 1, VZ 1, VZ 2, VX 1, VX 2,
VX 3, VX 4, VX 5, VVP 1, VVP 6, VVP 3 z návrhu ÚP Dobkovice.
Výsledek hlasování: Pro 7 hlasů Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů
Usnesení Č. 7 bylo schváleno
Návrh usnesení:
za Dobkovice rozhodlo o zmenšení návrhových ploch BJ 5, OS 3, SO 3 2, SO 4 v návrhu
ÚP Dobkovice v souladu s předloženým návrhem.
Výsledek hlasování: Pro 7 hlasů Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů
Usnesení Č. 8 bylo schváleno
Předsedající podal informaci o problému spojeném s digitalizací katastr. území obce, bude
nutné opravit dokumentaci ÚP podle nového stavu, čímž dojde k neplánovanému navýšení
nákladů ve výši cca 40 - 50 tis. Kč, vzniklá situace bude ještě řešena s poskytovatelem
dotace (ÚK), v případě kladného stanoviska bude podána žádost o navýšení dotace pro
zpracování ÚP obce
ZO Dobkovice bere na vědomí informaci k digitalizaci ÚP.
Návrh usnesení:
za Dobkovice schvaluje podání žádosti o navýšení dotace pro zhotovení ÚP obce
Výsledek hlasování: Pro 7 hlasů Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů
Usnesení Č. 9 bylo schváleno
Plán zimní údržby:
- dle přílohy Č. 4, pro zimní období 2011 - 2012 je uzavřena smlouva s firmou Zemní a
dopravní stavby Milan Hrdý, Dobmá 48, cena 550,- Kč + DPH / hod., byl proveden rozvoz
posypového materiálu na problematická místa v obci, návrh na schválení, bez připomínek
Návrh usnesení:
za Dobkovice schvaluje "Plán zimní údržby pro rok 2011 - 2012" dle přílohy.
Výsledek hlasování: Pro 7 hlasů Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů
Usnesení Č. 10 bylo schváleno
6)

Různé:
- Dílčí přezkoumání hospodaření obce za 1. pololetí 2011 - provedeno dne 27.9.2011
odborem kontroly KÚÚK, nebyly zjištěny chyby a nedostatky, poděkování účetní za dobrou
práci
ZO Dobkovice bere na vědomí znění "Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce
Dobkovice za 1. pololetí 2011".
- Žádost ředitelky ZŠ Dobkovice (příloha č.5) o navýšení rozpočtu pro rok 2011 o částku
160000,- Kč (schválený rozpočet byl 720 000,- Kč, po navýšení je celkem 880 000,- Kč),
p. Štol - k předloženému rozpočtu požaduje doplnit konkrétní navýšení u jednotlivých
položek, předsedající - bude doplněno a zasláno členům za.
7)

Návrh usnesení:
za Dobkovice schvaluje navýšení rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Dobkovice pro
rok 2011 o částku 160000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6 hlasů Proti 1 hlas Zdržel se O hlasů
Usnesení č. 11 bylo schváleno
Po tomto bodu ve 20.15 hodin se p. Zdeněk Štol omluvil z jednání, počet přítomných členů
za se snížil na 6. členů, ZO je i nadále usnášení schopné.
- Návrh na schválení příspěvku pro SK Dobkovice na pojištění dětského hřiště u nádraží
(rizika živel, krádež, vandalismus), pojistné je 4.065,-Kč/rok, příspěvek na pojištění bude
poskytován po dobu 5 let (doba udržitelnosti projektu), v pojištění není řešena odpovědnost za
způsobenou škodu, která by se vztahovala hlavně na činnost SK a příspěvek obce na pojištění
by byl spíše symbolický.
Návrh usnesení:
za Dobkovice schvaluje poskytnutí příspěvku SK Dobkovice ve výši 4 065,- Kč/ rok na
pojištění dětského hřiště, příspěvek bude poskytován po dobu udržitelnosti projektu, tj 5 let.
Výsledek hlasování: Pro 6 hlasů Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů
Usnesení č. 12 bylo schváleno
- Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy se Statutárním městem Děčín na zajištění
povinnosti obce zapisovat do Registru územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN)
dokončené budovy vzniklé na základě územního souhlasu či rozhodnutí, zaslána nabídka
obcím na zajištění této povinnosti za poplatek 200,- Kč za jednotlivý zápis, návrh na uzavření
smlouvy a po roce posoudit další řešení.
Návrh usnesení:
za Dobkovice schvaluje uzavření smlouvy se Statutárním městem Děčín na zajištění
povinnosti obce zapisovat do RÚIAN dokončené budovy za poplatek 200,- Kč/1 zápis.
Výsledek hlasování: Pro 6 hlasů Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů
Usnesení č. 13 bylo schváleno
- Návrh na uzavření smlouvy s Úřadem práce ČR, krajskou pobočkou Ústí nad Labem
o organizaci a výkonu veřejné služby (VS), jedná se o nový způsob provádění VS, který se
v ČR začne realizovat od 1.1.2012, s ohledem na předpokládané organizační problémy bude
VS zajištěna nejdříve pro občany, kteří tyto práce v obci již vykonávaly.
Návrh usnesení:
za Dobkovice schvaluje uzavření smlouvy s Úřadem práce ČR, krajskou pobočkou Ústí nad
Labem, o organizaci a výkonu veřejné služby od 1.1.2012.
Výsledek hlasování: Pro 6 hlasů Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů
Usnesení č. 14 bylo schváleno
- Návrh na přijetí dotace od Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje pro JSDH
Dobkovice ve výši 7 739,- Kč, přijetí dotace ve výši 169.000,- Kč z POV ÚK na realizaci
projektu .Dobkovíce - park", přijetí dotace ve výši 81.360,- Kč od SZIF na realizaci
projektu "Keramická dílna pro veřejnost a ZŠ Dobkovice"- návrh na schválení
Návrh usnesení:
za Dobkovice schvaluje přijetí všech výše uvedených dotací.
Výsledek hlasování: Pro 6 hlasů Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů
Usnesení č. 15 bylo schváleno

- Přijetí sponzorského daru ve výši 4.000,-Kč od f. Zemní a dopravní stavby Milan Hrdý,
Dobmá48
Návrh usnesení:
Dobkovice schvaluje přijetí sponzorského daru.
Výsledek hlasování: Pro 6 hlasů Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů
Usnesení Č. 16 bylo schváleno

za

- Informace z MLS -14.12.2011 proběhla v Libouchci volba předsedy - zvolen starosta
města Jílové p. Miroslav Kalvas, místopředsedou zvolen Ing. Jiří Jandásek, starosta obce Tisá
Rada MLS proj ednala hospodaření MLS od 1.1.2012 dle rozpočtového provizoria - bylo
zveřejněno ve všech obcích, návrh na schválení.
ZO Dobkovice bere na vědomí volbu předsedy a místopředsedy MLS LS.
Návrh usnesení:
za Dobkovice schvaluje hospodaření Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Labské skály
od 1.1.2012 dle rozpočtového provozoria.
Výsledek hlasování: Pro 6 hlasů Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů
Usnesení Č. 17 bylo schváleno
- Informace z MAS Labské skály - záměr MAS na rozšíření regionu, 21.11.2012 byla
prezentace MAS pro veřejnost v Jílovém, informace o realizovaných projektech, v rámci
obce zatím 5 projektů s využitím dotace od MAS LS, nyní je vyhlášena nová výzva, obec
bude podávat žádost o dotaci na úpravu plochy pozemku p.č. 880/2 v k.ú. Dobkovice vedle
hřiště SK (zhotovení asfaltové víceúčelové plochy), návrh na podání žádosti o dotaci a
zajištění spolufinancování obce.
Návrh usnesení:
za Dobkovice schvaluje podání žádosti o dotaci na úpravu plochy pozemku p.č.880/2
v k.ú.Dobkovice a zajištění spolufinancování obce.
Výsledek hlasování: Pro 6 hlasů Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů
Usnesení Č. 18 bylo schváleno
- Návrh na podání žádosti o dotaci na obnovu povrchu tenisového kurtu p.p.č. 75 a 76/3
v k.ú.Dobkovice
Návrh usnesení:
Dobkovice schvaluje podání žádosti o dotaci na obnovu povrchu tenisového kurtu na
p.p.č.75 a 76/3 v k.ú.Dobkovice a zajištění spolufinancování obce.
Výsledek hlasování: Pro 6 hlasů Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů
Usnesení Č. 19 bylo schváleno

za

- Řešení kanalizace v obci - byla opět (již po třetí) zamítnuta žádost o dotaci z Fondu
vodního hospodářství Ústeckého kraje na zhotovení PD pro stavební povolení, předložen
návrh na nové podání žádosti, po konzultaci s projektantem zůstávají celkové náklady ve výši
669.335,- Kč a dotace činí 70%, návrh na schválení.
Návrh usnesení:
Dobkovice schvaluje podání žádosti o dotaci z Fondu vodního hospodářství Ústeckého
kraje na projekt "adkanalizování obce Dobkovice - PD pro SP" a zajištění spolufinancování
obce ve výši 30%.
Výsledek hlasování: Pro 6 hlasů Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů
Usnesení Č. 20 bylo schváleno

za

- Návrh na změnu způsobu poskytování příspěvku ve výši 5.000,-Kč pro žáky 1. tře ZŠprojevuje se problém v zajištění pomůcek na výuku dětí, předložen návrh na vyplacení
příspěvku rodičům žáků 1. tř ve výši 1.000,- Kč formou finančního daru a za zbylé
4.000,- Kč škola zajistí potřebné pomůcky + kurz plavání na další výukové období v ZŠ
Dobkovice, rodičům by se tím finanční zátěž k zajištění pomůcek na výuku dětí oddálila až
pro období 4.třídy, návrhy na schválení.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje revokaci usnesení z I. zasedání ZO ze dne 4.3.2004 v bodě č.5
(poskytnutí finanční podpory ve výši 5.000,-Kč rodinám, které umístí své dítě do 1.tř. ZŠ v
Dobkovicích) a dále revokuje usnesení z. 2. zasedání ZO ze dne 13.5.2004 v bodě Č. 6 (znění
darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,-Kč na jednoho žáka
umístěného do 1. třídy ZŠ Dobkovice).
Výsledek hlasování: Pro 6 hlasů Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů
Usnesení Č. 21 bylo schváleno
Návrh na schválení:
ZO Dobkovice schvaluje poskytnutí finanční podpory ve výši 1.000,- Kč rodinám, které
umístí své dítě do 1.tř. zš v Dobkovicích a schvaluje znění darovací smlouvy o poskytnutí
této fmanční podpory.
Výsledek hlasování: Pro 6 hlasů Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů
Usnesení Č. 22 bylo schváleno
- Projednání "Memoranda o spolupráci mezi obcemi na Děčínsku" - seznámil
mí stostaro sta, jedná se o založení Regionální koordinační komise pro cestovní ruch na
Děčínsku, která bude připravovat a podporovat propagaci našeho regionu, návrh na schválení
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje "Memorandum o spolupráci mezi obcemi na Děčínsku"a pověřuje
starostu podpisem tohoto dokumentu.
Výsledek hlasování: Pro 6 hlasů Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů
Usnesení Č. 23 bylo schváleno
- Návrh na úhradu nákladů z rozpočtu obce na zakoupení pyrotechniky pro silvestrovský
ohňostroj ve výši 5.000,- Kč - návrh na schválení.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje uvolnění nákladů z rozpočtu obce na zajištění ohňostroje ve výši
5000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6 hlasů Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů
Usnesení Č. 24 bylo schváleno
- Rozpočtové opatření obce č. 4/2011 - účetní p. Martínková - výčet dle přílohy č.6, návrh
na schválení, bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje rozpočtové opatření obce Č. 4/2011 ve znění dle přílohy č.6.
Výsledek hlasování: Pro 6 hlasů Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů
Usnesení Č. 25 bylo schváleno
- Řešení přechodového místa u hřbitova - starosta seznámil s návrhem dokumentace na
zúžení komuníkace V62 na šíři 7 m, zhotovení osvětlení + příslušného silničního osazení
včetně ref1exního výstražného upozornění, předběžný rozpočet je cca 150.000,-Kč, po
projednání a schválení dokumentace na ŘSD bude jednáno o úhradě nákladů s obcí
Malšovice, PT GAZ Petrol a Auto City DC (žádost o dotaci nesplňuje požadované

parametry), bude nutné ještě dořešit místa pro parkování, chodník od hřbitova k čerpací
stanici by se realizoval později v návaznosti na projekt přístaviště; návrh na schválení
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje návrh řešení přechodového místa u hřbitova.
Výsledek hlasování: Pro 6 hlasů Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů
Usnesení Č. 26 bylo schváleno
- Informace o prodejní ceně za odkup nádraží + pozemků v k.ú. Dobkovice - předsedající
informovalo doručeném znaleckém ocenění ve výši 1 165 000,- Kč bez DPH, po schválení
správní radou SŽDC je nyní předáno k udělení souhlasu do vlády ČR, potom bude obci
zaslán návrh kupní smlouvy, členové ZO konstatují prodejní cenu jako nepřijatelnou.
za Dobkovice bere na vědomi informaci o znaleckém ocenění budovy nádraží vč.
pozemků.
- Vrácení finanční pomoci od SK Dobkovice ve výši 538.000,- Kč na zajištění realizace
projektu .Dobkovice - sport a volný čas", finanční částka byla již převedena na účet obce.
- Projekt přístaviště - zatím prochází schvalovacím řízením, podobných projektů je málo a
je tedy předpoklad na schválení a možnost zahájení prací v 09/2012, rozsah prací by byl
upřesněn s ohledem na vývoj počasí, rozložení nákladů do 2 roků by byl pro obec lepší.
- Hřiště u ZŠ - je dokončena asfaltová plocha, konečná úprava okolí a oplocení bude řešeno
později podle finanční situace.
- Kotelna KD -byla provedena výměna kotle a celková úprava kotelny, náklady 250.000,Kč.
- Kácení lesa nad tenís. kurtem - bylo v plánu již před 3 lety, nerealizovalo se z důvodu
ceny, která jsou nyní příznivá, ZO zatím ještě nekácet.
Různé - připomínky, stížnosti, náměty apod.:
p. Martínek - dotaz na provedení úprav terénu v Prosetíně po ukončení prací na potoku
Poustka, předsedající prověří u zhotovitele prací.
Závěr:
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast na tomto zasedání, popřál všem přítomným
krásné svátky,šťastné vykročení do dalšího roku a ukončil zasedání zastupitelstva ve
21.20 hodin.
8)

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání
3) Zveřejněný záměr prodeje a pronájmu pozemků
4) Plán zimní údržby na rok 2011-2012
5) Žádost ZŠ Dobkovice o navýšení rozpočtu na rok 2011 vč. výčtu nákladů
6) Rozpočtové opatření obce Č. 4/2011
Zápis byl vyhotoven v Dobkovicích dne: 28.12.2
Zapisovatel: Monika Martínková
Ověřovatelé:
Starosta:

Petr Tomášek
Daniel Bruk
PetrŠulc
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