Zápis č. 2/2016
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N,
konaného dne 28. 4. 2016,
od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Datum jednání:

28. 4. 2016

Čas jednání:

zahájení: v 18.00 hod.
ukončení: ve 21.00 hod.

Místo jednání:

zasedací místnost obecního úřadu

Přítomni:

Stulík Václav – starosta obce
Vomela Václav – místostarosta obce
Hrabí Antonín
Pintýř Miloslav
Chmelík František
Pšeidová Jana
Kočí Václav

Hosté:

Krippel Václav, Hrabý Ladislav, Hrabová Zdeňka a Marie Hrečínová

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Dobršín bylo zahájeno v 18.00 hod. starostou obce Dobršín, panem
Václavem Stulíkem, který přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva a hosty.
Starosta obce konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s §92 odst. 1, § 93 a §
103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích byla na úřední desce obce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od
21. 4. 2016 do 28. 4. 2016.
Pan Stulík dále z presenční listiny (viz. příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva
obce ( z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), tzn., že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
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Určení ověřovatele a zapisovatele
Pan Stulík určil jako ověřovatele zápisu pana Václava Vomelu a pana Václava Kočího, zapisovatelem
paní Zdeňku Hrabovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín určuje ověřovateli zápisu pana Václava Vomelu a pana Václava Kočího a
zapisovatelem paní Zdeňku Hrabovou.
Výsledek hlasování:

Pro -7-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 1 bylo schváleno

Schválení programu:
Pan Stulík seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva
a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a webu obce. Program byl rozšířen o bod č. 9 a 10 a
byl doplněn bod č. 7. Pan Stulík dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelé obce Dobršín schvalují následující program zasedání:
Program:
1) Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů a schválení programu, případně
jeho doplnění.

2) Kontrola zápisu a kontrola plnění usnesení z 25. 02. 2016.
3) Rozpočtové opatření č. 1/2016 a č. 2/2016
4) Ceník v tábořišti pro rok 2016
5) Účetní uzávěrka k 31. 12. 2015
6) Závěrečný účet za r. 2015 vč. zprávy o výsledku o přezkoumání hospodaření obce, provedené
pracovníky KÚ Plzeňského kraje dne 29. 03. 2016
7) Uvolnění finančních prostředků na nákup triček s logem a uvolnění prostředků na nákup
hladinového čerpadla
8) Žádost projekční kanceláře ENERGON Dobříš, s.r.o o vyjádření k projektu stavby a následné
realizace na akci IE-12-0006106 na pozemku 20/9 v kú. Dobršín.
9) Správce tábořiště
10) Odměna člena zastupitelstva pro zastupitelku pí. Pšeidovou

Výsledek hlasování:

Pro -7-

Proti - 0-

Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Stránka 2 z 10

Zdrželi se -0-

2. Kontrola zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobršín z 25. 2. 2016
Pan Stulík seznámil zastupitele se zápisem a plnění usnesení z 25. 2. 2016.
Všechny smlouvy jsou podepsány, vodoměr u firmy SILNICE Klatovy a.s. není osazen

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín bere na vědomí zápis a usnesení z 25. 2. 2016.

Výsledek hlasování:

Pro -7-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení. č. 3 bylo schváleno.

3. Rozpočtové opatření č. 1/2016 a č. 2/2016.
Starosta předložil rozpočtové opatření č. 1/2016 - zvýšení příjmů o 600,-- Kča 2/2016 - zvýšení příjmů o
4190,-- Kč a snížení výdajů o 100,-- Kč (viz. příloha č. 2 a č. 3)

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016 a 2/2016

Výsledek hlasování: Pro -7-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 4 bylo schváleno

4. Ceník v tábořišti pro rok 2016
Starosta předložil zastupitelům ceny, které byly platné od roku 2013 a navrhl jejich výši zachovat a
nechává pro tuto variantu hlasovat.
Na konci roku budou předloženy náklady a výnosy z tábořiště a budou se také porovnávat naše ceny
s okolními zařízeními.
Host pí. Hrečínová si ceny porovnávala a vzhledem k okolním kempům jsou ceny nižší, což je pro vodáky
příjemné.
Dospělí
Děti od 3-15 let
Pes
Malý stan
Velký stan
Karavan
El. přípojka
Přívěs
Os. auto
Nákladní auto a autobus
Motocykl
Žeton na teplou vodu

40,-- Kč
20,-- Kč
20,-- Kč
30,-- Kč
60,-- Kč
50,-- Kč
30,-- Kč
30,-- Kč
30,-- Kč
50,-- Kč
20,-- Kč
20,-- Kč
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje ceník v tábořišti pro rok 2016. (viz. příloha č. 4 ).

Výsledek hlasování:

Pro -7-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

5. Účetní uzávěrka k 31. 12. 2015
Starosta předložil zastupitelům Účetní uzávěrku obce Dobršín za rok 2015
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje Účetní uzávěrku obce Dobršín za rok 2015 (viz. příloha č. 5 )
Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Zdrželi se -1-

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

6. Závěrečný účet za r. 2015 vč. zprávy o výsledku o přezkoumání hospodaření
obce, provedené pracovníky KÚ Plzeňského kraje dne 29. 03. 2016
Starosta předložil zastupitelům Závěrečný účet obce včetně Zprávy o výsledku hospodaření obce Dobršín
za rok 2015. Audit ze dne 29. 3. 2016

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2015 vč. zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření ÚSC Dobršín za rok 2015 bez výhrad. ( viz. příloha č. 6)

Výsledek hlasování:

Pro -7-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

7. Uvolnění finančních prostředků na nákup triček s logem a uvolnění
prostředků na nákup hladinového čerpadla
Starosta předložil návrh na uvolnění finančních prostředků na nákup 10 ks triček s logem SDH Dobršín
v celkové hodnotě cca 4.000,-- Kč a hladinového benzinového čerpadla v hodnotě cca 20.000,-- Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje nákup 10 ks triček cca 4000,-- Kč a hladinového čerpadla cca
20 000,-- Kč pro SDH Dobršín
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Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Zdrželi se -1-

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

8. Žádost projekční kanceláře ENERGON Dobříš, s.r.o o vyjádření k projektu
stavby a následné realizace na akci IE-12-0006106 na pozemku 20/9
v kú. Dobršín.
Starosta předložil Žádost projekční kanceláře ENERGON Dobříš, s.r.o o vyjádření k projektu stavby a
následné realizace na akci IE-12-0006106 na pozemku 20/9 v kú. Dobršín.
Projekt se týká obnovy trafostanice KT 02398, spodní strana je nad terénem pouze 50 cm a dochází
při rozvodnění toku k zaplavení. Stávající dvousloupová trafostanice se vymění za novou
jednosloupovou.
Starosta navrhuje souhlasit s obnovou na stávajícím místě, nesouhlasí s přemístěním trafostanice.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje Žádost projekční kanceláře ENERGON Dobříš, s.r.o o vyjádření k
projektu stavby a následné realizace na akci IE-12-0006106 na pozemku 20/9 v kú. Dobršín - obnova
dvousloupové trafostanice na stávajícím místě, nesouhlasí s přemístěním trafostanice.

Výsledek hlasování:

Pro -7-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 9 bylo schváleno

9. Správce tábořiště.
Starosta seznámil zastupitelstvo s několika ústními požadavky na výběrové řízení na správce tábořiště.
Jelikož nebyla ze strany zájemců podána žádná žádost písemně, výběrové řízení na rok 2016 starosta
zamítnul.
V roce 2016 bude nadále správcem tábořiště pan Miloslav Ježek a v jeho nepřítomnosti ho bude
zastupovat paní Marie Ježková nebo Lenka Adamcová. Výplata správce tábořiště zůstává ve stejné
výši jako v loňském roce, tzn. 20% z tržby za ubytovací a parkovací služby.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje správcem tábořiště pana Miloslava Ježka, v jeho nepřítomnosti ho
bude zastupovat paní Marie Ježková nebo Lenka Adamcová. Výplata správce tábořiště zůstává ve stejné
výši jako v loňském roce, tzn. 20% z tržby za ubytovací a parkovací služby.
Výsledek hlasování:

Pro -7-

Proti - 0-

Usnesení č. 10 bylo schváleno

10. Odměna zastupitele pro Mgr. Janu Pšeidovou.
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Zdrželi se -0-

Starosta sdělil, že zastupitelka paní Jana Pšeidová požádala o pozastavení odměny člena
zastupitelstva od 4/2016
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje pozastavení vyplacení odměny pro paní Pšeidovou Janu od 4/2016
až po doložení potřebných dokladů.
Výsledek hlasování:

Pro -7-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 11 bylo schváleno

Informace:
-instalace vodoměru na hydrant ve firmy Silnice Klatovy a.s. byla prodloužena nejpozději do 8. 5. 2016
-bylo provedeno místní šetření na těžbu stromů – p. Slavík – na parcelách, které jsou vedeny jako ostatní
plocha – těžba náletových dřevin schválena.
- rozbory pitné vody jsou v pořádku
-nákup truhlíků, muškátů a vysázení růží u OÚ
-Pošumavský automotoklub – byly prováděny testovací jízdy
Uzavírka byla povolena za účelem konání sportovní akce – vedení tratě testovací soutěžních automobilů
sportovního týmu ALL-RACING, s.r.o., Tržiště 372/1, 110 00 Praha 1, IČ: 045 79 992. Uzavírka provozu
byla povolena v termínu: 13. 4. 2016 a 27. 4. 2016 v době od 8.00 hodin do 16.00 hodin za přesně
stanovených podmínek – přerušení bylo povoleno pouze vždy na průjezd 1 testovacího vozidla, po
průjezdu vozidla byl průjezd povolen. Uzavírka byla stanovena tak, aby nebyla omezena veřejná doprava.
-na stanoviště separovaných odpadů u Váhy bude přistavena zelená popelnice na sběr použitých
potravinářských tuků a olejů. Olej se bude vhazovat pouze v pevných plastových lahvích se šroubovacím
uzávěrem. Tato služba je ze strany společnosti Rumpold-P s.r.o. zdarma.
-přidělení dotace ve výši 500.000,-- Kč na projekt „Vybudování garáže u objektu č. p. 36, Dobršín – I.
etapa„ z dotačního titulu PSOV PK 2016 – Projekty obcí – nebyla přidělena (byli jsme zařazeni jako
náhradníci)
- vyřazené staré pohlednice obce Dobršín (vyřazeny 15. 12. 2015) byly označeny razítkem obce
a předány na propagaci obce - do tábořiště, Městského informačního centra v Sušici, v případě zájmu si
můžete vyzvednout na OÚ Dobršín.

Další zasedání zastupitelstva bude 23. 6. 2016 od 19.00 hod. v zasedací místnosti úřadu.

Diskuse:
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- p. Kočí- dotaz na dětské hřiště – zjišťují se potřebné informace o provozu, výstavbě a možnosti
získání dotace
-p. Stulík - čištění nádrže a výměna kaberny – zjišťují se možnosti
- pí. Pšeidová – informace z finančního výboru- kontrola proběhla dne 7. 4. 2016, s výsledkem bez
připomínek
-p. Stulík- dotaz na p. Václava Krippela, ohledně jeho zastupování p. Miroslavem Krippelem, kterého
navrhl p. Antonín Hrabí. Pan Miroslav Krippel nechce zastupovat. Bude se hledat jiný zájemce.
- stržené zábradlí v otáčce nad kravínem, stále chybí (p. Vomela hlásil na Správu a údržbu silnic
Plzeňského kraje, Sušice dne 26. 2. 2016 – berou na vědomí, provedou opravu ) - opět připomenout,
(nejedná se o majetek obce Dobršín)
-p Hrabí – dotaz na značku na nerovnosti na silnici u č. p. 1 - je stále v řešení
-p. Hrabí – dotaz na opravu silnic 3 tř. v katastru obce Dobršín – již jsou pohromadě podklady a
fotodokumentace – provedl p. Chmelík, pro písemnou žádost na Správu a údržbu silnic Plzeňského
kraje, žádost bude podána
-p. Hrabí – dotaz na ořezání větví stromů, které zasahují do vozovky – bude řešeno do 15. 5. 2016,
práci provede p. Vozka.
- p. Hrabí – dotaz na vymáhání dluhu od firmy JUMAR na částku 101.424,60 Kč z roku 2011 - nebylo
dořešeno – p. starosta vyvolá jednání s advokátem Mgr. Pavel Pernický, který má celou věc od
počátku na starosti
- p. Hrabí – dotaz na věcné břemeno průjezdu, které má obec na soukromém pozemku č. 744/2,
zjistit, jaké povinnosti vyplívají majiteli vůči obci - cesta je neprůjezdná – osobně jednáno
s majitelem, majitelem cesty vzal na vědomí
-p. Hrabí- dotaz na odstranění náletového stromu na obecním pozemku č. 1183/1 (za nemovitostí p.
Hvostálové) – bude dořešeno
-p. Chmelík - odklidit polámané stromy a větve po polomech na obecním pozemku u sběrného dvora
Města Sušice
-p. Chmelík - žádost na MÚ Sušice na úklid odpadků na našich pozemcích kolem sběrného dvora
Města Sušice
- p. Lad. Hrabý – dokončena těžba po kůrovci a polomech (těžký sníh) cca 140m3 dřeva
- dokončeno vylepšení lesů zasázeno 800 smrků a 250 buků
- vybraní zastupitelé budou dělat pravidelné obchůzky lesů
p- Chmelík – dotaz na dořešení nezaplacené vody za roky 2010-2015 – byla zjištěna závady na dvou
místech - proběhla oprava závad a výměna hlavního vodoměru, dále v řešení

p. Stulík ukončil zasedání zastupitelstva ve 21.00 hodin
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
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2) Rozpočtové opatření č. 1/2016
3) Rozpočtové opatření č. 2/2016
4) Ceník v tábořišti pro rok 2016
5) Účetní uzávěrku obce Dobršín za rok 2015
6) Závěrečný účet obce za rok 2015 vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Dobršín za
rok 2015

Zápis byl vyhotoven 28. 4. 2016

Zapisovatel: Zdeňka Hrabová …………………………………….
Ověřovatelé: Václav Vomela ………………………………………..
Václav Kočí………………………………………….
Starosta:

Václav Stulík …………………………………………..

USNESENÍ č. 2/2016
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dobršín
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konaného dne 28. 4. 2016

Zastupitelstvo obce
1.

určuje

zapisovatelem zasedání paní Zdeňku Hrabovou
ověřovatele zápisu pana Václava Vomelu a pana Václava Kočího

2.

schvaluje

1) program jednání veřejného zasedání:
1) Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů a schválení programu, případně
jeho doplnění.

2) Kontrola zápisu a kontrola plnění usnesení z 25. 02. 2016.
3) Rozpočtové opatření č. 1/2016 a č. 2/2016
4) Ceník v tábořišti pro rok 2016
5) Účetní uzávěrka k 31. 12. 2015
6) Závěrečný účet za r. 2015 vč. zprávy o výsledku o přezkoumání hospodaření obce, provedené
pracovníky KÚ Plzeňského kraje dne 29. 03. 2016
7) Uvolnění finančních prostředků na nákup triček s logem a uvolnění prostředků na nákup
hladinového čerpadla
8) Žádost projekční kanceláře ENERGON Dobříš, s.r.o o vyjádření k projektu stavby a následné
realizace na akci IE-12-0006106 na pozemku 20/9 v kú. Dobršín.
9) Správce tábořiště
10) Odměna člena zastupitelstva pro zastupitelku pí. Janou Pšeidovou
2) Ceník v tábořišti pro rok 2016
Dospělí
Děti od 3-15 let
Pes
Malý stan
Velký stan
Karavan
El. přípojka
Přívěs
Os. auto
Nákladní auto a autobus
Motocykl
Žeton na teplou vodu

40,-- Kč
20,-- Kč
20,-- Kč
30,-- Kč
60,-- Kč
50,-- Kč
30,-- Kč
30,-- Kč
30,-- Kč
50,-- Kč
20,-- Kč
20,-- Kč

3)Rozpočtové opatření č. 1/2016 a č. 2/2016
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4) Účetní uzávěrka k 31. 12. 2015
5) Závěrečný účet za r. 2015 vč. zprávy o výsledku o přezkoumání hospodaření obce,
provedené pracovníky KÚ Plzeňského kraje dne 29. 03. 2016 bez výhrad
6) Uvolnění finančních prostředků na nákup 10 ks triček cca 4000,-- Kč a hladinového
čerpadla cca 20 000,-- Kč
7) Žádost projekční kanceláře ENERGON Dobříš, s.r.o o vyjádření k projektu stavby a
následné realizace na akci IE-12-0006106 na pozemku 20/9 v kú. Dobršín
8) Správce tábořiště
9) Výplata odměny pro paní Pšeidovou Janu od 4/2016 až po doložení potřebných dokladů.

3.

bere na vědomí

1) zápis a plnění usnesení z 25. 2. 2016

Zapisovatel:

Zdeňka Hrabová…………………………………………

Ověřovatelé:

Václav Vomela ……………………………………………
Václav Kočí …………………………………………….

Starosta :

Václav Stulík …………………………………………………

Vyvěšeno dne: 5. 5. 2016
Sejmuto dne:
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