Zápis č. 10/2015
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N,
konaného dne 22. 10. 2015,
od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Datum jednání:

22. 10. 2015

Čas jednání:

zahájení: v 19.00 hod.
ukončení: v 19.40 hod.

Místo jednání:
Přítomni:

zasedací místnost obecního úřadu
Vomela Václav – místostarosta obce
Hrabí Antonín
Pintýř Miloslav
Chmelík František
Pšeidová Jana
Kočí Václav

Omluveni:

Hosté:

Stulík Václav

Hrabová Zdeňka

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Dobršín bylo zahájeno v 19.00 hod. místostarostou obce
Dobršín, panem Václavem Vomelou, který přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva
a hosty.
Místostarosta 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 15. 10. 2015 do 22. 10. 2015.
Pan Vomela dále z presenční listiny ( viz. příloha č. 1 ) konstatoval, že je přítomno 6
členů zastupitelstva obce ( z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), tzn., že
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
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Určení ověřovatele a zapisovatele
Pan Vomela určil jako ověřovatele zápisu pana Františka Chmelíka a pana Antonína
Hrabího, zapisovatelem paní Zdeňku Hrabovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín určuje ověřovateli zápisu pana Františka Chmelíka a pana
Antonína Hrabího a zapisovatelem paní Zdeňku Hrabovou.
Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 1 bylo schváleno

Schválení programu:
Pan Vomela 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 doplněn o bod č. 5 – Prezentace v dvousvazkovém kompletu Čech a
Moravy a Slezska firmy PROXIMA Bohemia s.r.o. a o bod č. 6 - Žádost paní Jany
Pšeidové o poražení odumřelého stromu na obecním pozemku č. 622.Pan Vomela dal
hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelé obce Dobršín schvalují následující program zasedání:
1) Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů a schválení programu, případně
jeho doplnění.
2) Kontrola zápisu a kontrola plnění usnesení z 27. 08. 2015.
3) Nákup fotoaparátu pro obec a kronikáře
4) Rozpočtové opatření č. 4/2015 a 5/2015
5) Prezentace naší obce ve dvousvazkové knize Čechy a Morava a Slezsko
6) Žádost o poražení odumřelého stromu na obecním pozemku č. 622

Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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Zdrželi se -0-

2. Kontrola zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobršín
z 27. 8. 2015
Pan Vomela seznámil zastupitele se zápisem a plněním usnesením z 27. 8. 2015.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín bere na vědomí zápis a usnesení z 27. 8. 2015.

Pro -6-

Výsledek hlasování:

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení. č. 3 bylo schváleno.

3. Nákup fotoaparátu pro potřeby obce
Místostarosta předložil zastupitelům návrh na nákup fotoaparátu pro potřeby obce
Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje nákup fotoaparátu pro potřeby obce

Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4. Rozpočtové opatření č. 4/2015 a 5/2015
Místostarosta předložil rozpočtové opatření č. 4/2015 příjmy – navýšení rozpočtové
položky 2111 paragraf 2310 o 110,-- Kč, položky 1112 o 7000,-- Kč a položky 4222 o
473.000,--Kč a rozpočtové opatření č. 5/2015 výdaje - navýšení rozpočtové položky
6121 paragraf 6171 o 1.300.000,-- Kč ( viz. příloha č. 3 )

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015
příjmy – navýšení rozpočtové položky 2111 paragraf 2310 o 110,-- Kč, položky 1112 o
7000,-- Kč a položky 4222 o 473.000,--Kč a rozpočtové opatření č. 5/2015 výdaje navýšení rozpočtové položky 6121 paragraf 6171 o 1.300.000,-- Kč ( viz. příloha č. 3 )
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Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 5 bylo schváleno

5. Prezentace obce v dvousvazkovém kompletu Čech a Moravy a Slezska
firmy PROXIMA Bohemia s.r.o.
Místostarosta předložil nabídku prezentace naší obce ve dvousvazkovém kompletu
Čechy a Morava a Slezsko.
Vydavatelství místopisného tisku PROXIMA Bohemia s.r.o. připravuje k vydání publikaci,
která poskytne informace o všech správních obvodech jednotlivých krajů ČR. Zahrnuje
založení, historii, památky, současnost, infrastrukturu, atd. o každém jednotlivém
obvodu, obci či městu. Dále publikace obsahuje soubor historických i současných map.
Bude členěna po krajích, tudíž do 14 samostatných kapitol. Encyklopedie vychází
v nákladu 40.000 výtisků ve formátu A4 celobarevná, na křídovém papíru. Cca 1.500
stran.
Pan Vomela navrhuje prezentaci obce na 1/6 strany A4 zdarma, která není podmíněna
odběrem knihy. ( viz příloha č. 4 ) a pověřuje kronikáře pana Chmelíka přípravou
podkladů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje prezentaci obce ve dvousvazkovém kompletu
Čech a Moravy a Slezska – text na 1/6 strany A4 zdarma od firmy PROXIMA Bohemia
s.r. o..
Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 6 bylo schváleno

6. Žádost o poražení odumřelého stromu na obecním pozemku č. 622
Místostarosta předložil žádost paní Jany Pšeidové o poražení odumřelého stromu na
obecním pozemku č. 622, hrozí nebezpečí pádu. ( viz příloha č. 5 )

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje poražení odumřelého stromu na obecním
pozemku č. 622
Výsledek hlasování:

Pro -6-
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Zdrželi se -0-

Usnesení č. 7 bylo schváleno

Informace:
-oprava rozhlasu provedena
-oprava veřejného osvětlení provedena
-zpráva finančního výboru – byla provedena kontrola stavu účtů, a dokladů pokladny
obce a tábořiště, se závěrem, vše v pořádku
-práce na umístění zpomalovačů rychlosti a zrcadel by měla začít počátkem listopadu
-majitel nemovitosti č. 9 byl seznámen s třídění odpadů v obci a s umístěním dopravního
zrcadla u jeho nemovitosti
-oprava automobilu ještě není hotová

Další zasedání zastupitelstva bude 26. 11. 2015 od 19.00 hod. v zasedací
místnosti úřadu.

Diskuse:
-dotaz pana Hrabího na opravu děr kolem uzávěrů vody - silnice u váhy – p. Vomela
pověřen vyřízením opravy s firmou AQUAŠUMAVA s.r.o.
p. Vomela ukončil zasedání zastupitelstva v 19.40 hodin

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 4/2015
3) Rozpočtové opatření č. 5/2015
4) Nabídka prezentace obce a nákup knihy firmy PROXIMA Bohemia s.r.o.
5) Žádost o poražení odumřelého stromu
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Zápis byl vyhotoven 22. 10. 2015

Zapisovatel: Zdeňka Hrabová …………………………………….
Ověřovatelé: František CHmelík………………………………………
Antonín Hrabí………………………………………
Místostarosta: Václav Vomela …………………………………
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USNESENÍ č. 10/2015
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dobršín
konaného dne 22. 10. 2015

Zastupitelstvo obce
1. určuje
zapisovatelem zasedání paní Zdeňku Hrabovou
ověřovatele zápisu pana Františka Chmelíka a pana Antonína Hrabího

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 23. 07. 2015.
3) Nákup fotoaparátu pro potřeby obce.
4) Rozpočtové opatření č. 4/2015 a 5/2015.
5) Prezentace naší obce ve dvousvazkové knize Čechy a Morava a Slezsko.
6) Žádost o poražení odumřelého stromu na obecním pozemku č. 622.

2)nákup fotoaparátu pro potřeby obce.
3)rozpočtové opatření č. 4/2015 příjmy – navýšení rozpočtové položky 2111
paragraf 2310 o 110,-- Kč, položky 1112 o 7000,-- Kč a položky 4222 o
473.000,--Kč a rozpočtové opatření č. 5/2015 výdaje - navýšení rozpočtové
položky 6121 paragraf 6171 o 1.300.000,-- Kč.

4) prezentaci obce - text v rozsahu 1/6 strany A4 zdarma ve dvousvazkovém
kompletu Čech a Moravy a Slezska od firmy PROXIMA Bohemia s.r.o.
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5) poražení odumřelého stromu na obecním pozemku č. 622

4. bere na vědomí
1) zápis a plnění usnesení z 27. 8. 2015
Zapisovatel:

Zdeňka Hrabová…………………………………………

Ověřovatelé:

František CHmelík……………………………………………
Antonín Hrabí …………………………………………….

Místostarosta :

Václav Vomela …………………………………………………

Vyvěšeno dne: 27. 10. 2015
Sejmuto dne:
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