Obec Dobkovice
Zastupitelstvo obce Dobkovice
Zápis
z 11. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 29.6.2020
ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 17:00 hodin.
Přítomno je 9 členů ZO (viz. příloha č.1 tohoto zápisu), z celkového počtu 9, a je tedy
usnášeníschopné.
Omluveni: --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 Novotnou, p. Zimu
na zapisovatele pí Konšalovou
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje na ověřovatele zápisu pí Novotnou a pana Zimu.
Na zapisovatele pí Konšalovou.
Výsledek hlasování: Pro: 9 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)
Záměr obce uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě č. IV-12-4012887/VB/1
4)
Záměr obce prodat pozemek st. č. 154 a p. č. 146/2 vše v k. ú. Prosetín u
Dobkovic (pozemky naproti kravínu)
5)
Záměr obce pronajmout část pozemku, cca 70 m2, p. č. 85/9 v k. ú. Dobkovice
(u domu nad Deltou)
6)
Záměr obce pronajmout restauraci Na Pile, Dobkovice č. p. 123
7)
Záměr obce pronajmout motorest Dobkovice č. p. 123
8)
Závěrečný účet obce + audit za rok 2019, účetní závěrka obce za rok 2019
9)
Závěrečná zpráva a účetní závěrka příspěvkové organizace MŠ a ZŠ 2019
10) Záměr obce přijmout finanční dar z NADACE ČEZ-COVID19
11) Záměr obce přijmout finanční dar od Technických služeb Děčín
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) Záměr obce uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě č. IV-12-4012887/VB/1
ČEZ Distribuce, a. s. , zastoupena firmou ENERGON Dobříš, s. r. o. , Pražská 530, Mělník, žádá
obec Dobkovice
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o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby.
Kde má záměr výstavby nového kabelového vedení NN 0,4kV, touto stavbou budou dotčeny
pozemky ve vlastnictví obce a to p. č. 846/1 a 833/2 vše v k. ú. Dobkovice, jde o pozemky u
obecního hřbitova. Záměr byl vyvěšen řádně na úřední desce 12.6.2020.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby. Kde má záměr výstavby nového kabelového vedení NN 0,4kV,
touto stavbou budou dotčeny pozemky ve vlastnictví obce a to p. č. 846/1 a 833/2
vše v k. ú. Dobkovice, se společností ČEZ Distribuce, a. s. , zastoupena firmou ENERGON
Dobříš, s. r. o., Pražská 530, 276 01 Mělník.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 3 bylo schváleno
4) Záměr obce prodat pozemek st. č. 154 a p. č. 146/2 vše v k. ú. Prosetín
u Dobkovic (pozemky naproti kravínu)
Paní Jana Virtová Valentová, Alešova 822/50, 400 01 Ústí nad Labem, žádá ZO o prodej
pozemku pod rekreačním objektem ev. č. 33, vedený pod st. p. č. 154 o velikosti 38 m2 a
případně části pozemku p. č. 146/2 o velikosti 726 m2, vše v k. ú. Prosetín u Dobkovic, který
má v pronájmu.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje prodej pozemku pod rekreačním objektem ev. č. 33, vedený
pod st. p. č. 154 o velikosti 38 m2 a případně části pozemku p. č. 146/2 o velikosti 726 m2,
vše v k. ú. Prosetín u Dobkovic paní Janě Valentové Virtové, Alešova 822/50, 400 01 Ústí
nad Labem,
Výsledek hlasování: Pro: 0 hlasů Proti: 9 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení nebylo schváleno
5) Záměr obce pronajmout část pozemku, cca 70 m2, p. č. 85/9 v k. ú. Dobkovice
(u Dobkovice č.p. 81 + č.p. 82)
Paní Zdeňka Dvořáková, Dobkovice 81, 407 03 Dobkovice, žádá o pronájem pozemku
p. č. 85/9 v k. ú. Dobkovice o výměře cca 7x10 m, navazující na její stávající zahradu u domu
Dobkovice č. p. 81, za účelem zvětšení zahrady.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje pronájem části p. č. 85/9 v k. ú. Dobkovice o výměře cca 7x10
m, navazující na její stávající zahradu u domu Dobkovice č. p. 81, za účelem zvětšení
zahrady, paní Zdeňce Dvořákové, Dobkovice 81, za cenu 1,- Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 4 bylo schváleno
6) Záměr obce pronajmout restauraci Na Pile, Dobkovice č. p. 123
Pan D. Vilhám, Malšovice 90, 405 02 Děčín, žádá o pronájem restaurace na Pile, za účelem
prodeje potravin a poskytování poštovních služeb. Obec provede nutné stavební úpravy a
bude se podílet na provozu tak, aby služby byly v obci znova zajištěny. Nájemní smlouva
bude uzavřena s panem Vilhámem od 1.9.2020, podmínky nájemní smlouvy budou ještě
upřesněny.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje pronájem nebytových prostor Dobkovice č.p. 123, za účelem
zřízení pobočky Pošty Partner a provozu potravin panu Davidu Vilhámovi,
Malšovice 90, 405 02 Děčín, kdy nájemní smlouva bude uzavřena od 1.9.2020.
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Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 5 bylo schváleno
7) Záměr obce pronajmout motorest Dobkovice č. p. 123
Na základě nájemní smlouvy nebytových prostor ze dne 1. 9. 2019 mezi obcí Dobkovice a
panem Davidem Vilhámem, Malšovice 90, 405 02 Děčín, žádá p. Vilhám o prodloužení
nájemní smlouvy (motorestu) k provozování hostinské činnosti, nájemní smlouva je uzavřena
na dobu od 1.9.2019 do 31.8.2020. Prodložení nájemní smlouvy bude uzavřen dodatkem na
dobu tří let, na období 1.9.2020 do 31.8.2023 za stávajících podmínek.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dodatkem na nebytový prostor
Dobkovice 123 – motorest Na pile, panu Davidu Vilhámovi, Malšovice 90, 405 02 Děčín
na období 1.9.2020 – 31.8.2023.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 6 bylo schváleno
8) Závěrečný účet obce + audit za rok 2019, účetní závěrka obce za rok 2019
Závěrečný účet obce Dobkovice za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce, účetní uzávěrka obce za rok 2019 - Závěrečný účet obce byl řádně vyvěšen
od 25.05. 2020, rozpočtové hospodaření obce za rok 2019 skončilo s převahou rozpočtových
výdajů nad rozpočtovými příjmy (zapojením finančních prostředků z minulých období o
objemu 467 708,64 Kč. K 31.12.2019) je stav na účtech obce ve výši 15 209 634,81 Kč. Dle
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobkovice za rok 2019 nebyly v
hospodaření obce zjištěny chyby nebo nedostatky. Přezkoumání hospodaření obce provedl
odbor kontroly Kraj. úřadu Ústeckého kraje 16.03. 2020. Účetní závěrka je úplná uzávěrka
nakládání a hospodaření s majetkem obce. Bez připomínek, návrh zahrnout schválení
záv. účtu a účetní závěrky do jednoho usnesení.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2019 s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením a to bez výhrad včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce. Současně ZO Dobkovice schvaluje účetní uzávěrku obce Dobkovice
za rok 2019 včetně výkazů Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha, vč. inventarizace.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 7 bylo schváleno
9) Závěrečná zpráva a účetní závěrka příspěvkové organizace MŠ a ZŠ 2019
Závěrečná zpráva a účetní závěrka MŠ a ZŠ Dobkovice p.o., byla řádně vyvěšena na úřední
desce od 7.5.2020. Ztráta z hlavní činnosti – za rok 2019 činí celkem 856,03 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 2019 vč. vypořádání hospodářského výsledku a
schvaluje ztrátu z hlavní činnosti 856,03 Kč a její pokrytí rezervním fondem školy a
současně schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Dobkovice p.o.,
za rok 2019.
Výsledek hlasování: Pro: hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 8 bylo schváleno
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10) Záměr obce přijmout finanční dar z NADACE ČEZ-COVID19
Nadace ČEZ vypsala veřejné grantové řízení „Krizová pomoc 2020“, které je zaměřeno na
rychlou pomoc v případě živelných pohrom, havárií, nehod, pandemií nebo jiných podobných
mimořádných událostí tak, aby došlo v co nejkratší době ke zmírnění, či odstranění
negativních následků. Obec tohoto grantového řízení využila a přihlásila se do něj. Nadace
ČEZ žádost přijala a poskytla obci nadační příspěvek ve výši 50 000,- Kč. Z této částky
budou pořízeny prostředky OOP, jednorázové obleky pro krizový štáb a JSDH
vč. ochranných štítů, postřikovač pro desinfekci veřejných prostor, desinfekce. Předsedající
navrhuje přijetí nadačního příspěvku.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje přijetí nadačního příspěvku ve výši 50 000,- Kč z veřejného
grantového řízení „Krizová pomoc 2020“ Nadace ČEZ , který bude použit na nákup
OOP, jednorázových obleků pro krizový štáb a JSDH, vč. ochranných štítů a dále bude
pořízen postřikovač pro desinfekci veřejných prostor, desinfekce.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 9 bylo schváleno
11) Záměr obce přijmout finanční dar od Technických služeb Děčín
Technické služby Děčín a.s., Březová 402, 40501 Děčín, navrhují poskytnout finanční dar ve
výši 9 000,- Kč JSDH Dobkovice na její podporu. Předsedající navrhuje přijetí finančního
daru.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje přijetí finančního daru od Technických služeb Děčín a.s.,
Březová 402, 405 01 Děčín ve výši 9 000,- Kč na podporu JSDH Dobkovice.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 10 bylo schváleno
12) Různé
- Finanční dar SK Dobkovice
SK Dobkovice se tak opět vrací do krajské soutěže a snaží se tak podporovat sport v naší obci.
Fotbalu v obci fandí mnoho obyvatel a utkání tak vedou ke společnému setkání občanů,
ukázkou jsou vysoké počty diváků na utkáních SK Dobkovice. Předsedající navrhuje schválit
finanční dar ve výši 50 tis. Kč na podporu SK Dobkovice z.s.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje finanční dar ve výši 50 000,- Kč na podporu SK Dobkovice z.s.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 11 bylo schváleno
- Spolufinancování obce Dobkovice - rekonstrukce zbrojnice JSDH Dobkovice
Zastupitelstvo obce schválilo na 9. zasedání ZO konaného 19.2.2020 podání žádosti o dotaci
na projekt „Dobkovice – hasičská zbrojnice“ z Programu 2020 pro poskytování dotací
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z rozpočtu Ústeckého kraje a zavazuje se dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou předmětu
plnění a poskytnutu dotací do plné výše vlastních zdrojů.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje dofinancování rozdílu mezi celkovou cenou předmětu plnění a
poskytnutou dotací do plné výše vlastních zdrojů na akci: „Dobkovice – rekonstrukce
hasičské zbrojnice“.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 12 bylo schváleno
- Změna stravného od 01. 09. 2020
Návrh na změnu stravného ve školní jídelně - cena je nyní 45,- Kč / oběd, dle nárůstu cen je
návrh navýšit cenu oběda pro cizího strávníka na 50,- Kč/oběd. Důchodcům bude přispíváno
nadále 6,- Kč/oběd. U zaměstnanců úřadu se příspěvek mění z 18,- Kč / oběd
na 22,- Kč/oběd. Dále bude zvýšený poplatek za školné v MŠ ze 100,- Kč/měs. na 200,Kč/měs. Zvýšení stravného a poplatku za školné bude platit od 1.9.2020.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje zvýšení stravného ve školní jídelně pro cizí strávníky
na 50,- Kč/oběd. Příspěvek pro důchodce bude 6, - Kč/ oběd, pro zaměstnance úřadu
22,- Kč/oběd a zároveň zvyšuje poplatek za školné v MŠ na 200,- Kč. Zvýšení stravného a
školného bude platit od 1.9.2020.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 1 hlas (p. Tomášek)
Usnesení č. 13 bylo schváleno
- Rozpočtové opatření č. 3/2020
Rozpočtové opatření obce č. 3/2020, viz. příloha č. 4 zápisu
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje rozpočtové opatření obce č. 3/2020 ve znění dle přílohy
č. 4 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 14 bylo schváleno
- Obecně závazná vyhláška č. 1/2020
Zastupitelstvo obce Dobkovice navrhuje vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020, o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství, kterou se ruší obecně závazná vyhláška
č. 2/2011, ze dne 22.6.2011.
Návrh usnesení:
ZO Dobkovice schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020, o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství, kterou se ruší obecně závazná vyhláška
č. 2/2011, ze dne 22.6.2011.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 15 bylo schváleno
- Informace
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno dne 29.6.2020 panem Tomášem Oháňkou
z Vodohospodářského rozvoje a výstavby, Holická 567, 779 00 Olomouc, s Analýzou oblasti
povodí s významným povodňovým rizikem, kterou zpracovává pro Povodí Labe. V projektu
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probíhá návrh protipovodňových opatření na území obce Dobkovice. Pro obec by to byla
velká investice proto ZO navrhuje spolupráci s Povodí Labe v řešení ochraně lidí a majetku
obce.
- Vlaky a jízdní řády
Podařilo se, po naší stížnosti, znovu obnovit ranní vlakové spojení v 5:22h., které
České dráhy s.p. zrušily.
- Obecní rozhlas
Vzhledem ke zhoršujícímu se stavu a kvality přenosu veřejného hlášení v rozhlasu, bude
muset ZO uvažovat o pořízení nového obecního rozhlasu.

13) Diskuze
Do diskuze nebyly vzneseny žádné návrhy.
14) Závěr
Předsedající ukončil veřejné zasedání ZO v 17:43 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání
3) Oznámení o zveřejnění záměru
4) Rozpočtové opatření č. 3/2020
Zápis byl vyhotoven v Dobkovicích dne 7.7.2020
Ověřovatelé zápisu:
Paní Lenka Novotná

………………………

Pan Oldřich Zima

………………………

Starosta obce Michal Faltus:

………………………
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