
Zápis z řádné valné hromady spolku DOBŠANÉ, z.s., konané v náhradním termínu 

v pátek 26. 6. 2020 od 18. 00 hod. v sále Dobšického šenku 
 
Přítomni: viz prezentační listina 

 

Program: 
1/ Zahájení a schválení programu 

2/ Přijetí nových členů 

3/ Volba zapisovatele, volba návrhové komise 

4/ Zpráva předsedy spolku za rok 2019, dotační politika obce Dobšice vůči spolkům 

5/ Kalendář aktivit na rok 2020 a jejich začlenění do kalendáře aktivit obce, dobrovolný tým  

6/ Zpráva o hospodaření spolku-účetní závěra k 31.12.2019, závěry kontrolní komise ze dne 

6.2.2020-revizní zpráva 

7/ Rámcový rozpočet na rok 2020 
8/ Členství v MAS Zálabí, z.s.na rok 2020 

9/ Odměny členům spolku 

10/Změna Stanov 

11/ Volba-doplnění kontrolní komise 

12/ Diskuze 

13/ Usnesení a závěr 

 

ad 1/ Valnou hromadu zahájil předseda p. Novotný. Přivítal všechny účastníky a seznámil přítomné 

s programem VH. Představil plaketu, která se poveze na sraz Dobšic, který se koná v Dobšicích u 

Znojma dne 11.7.2020. 
Vzpomínka na ty, kteří nás opustili minutou ticha. Dále poblahopřání všem, kteří měli životní 

výročí. Paní Znamínková, pan Novotný st., pan Modráček st., paní Malá, pan Muzikář, pí. Knytlová 

a Štěrbová, pí. Novotná – osobní zpověď, bylo jí velkou ctí se se všemi setkávat. Všem přeje štěstí, 

zdraví a těší se na další setkání. p. Muzikář ml. a p. Dobrý. 

Všichni program znají, kdo je pro: jednohlasně přijat. 

 

Předseda přivítal hosty, kronikářku obce p. Zdeňku Deimlingovou a zástupce MAS Zálabí, z.s. Ing. 

Stumpfa. Předseda spolku přečetl zdravici starosty obce Dobšice p. Marka Nováka: Dobrý den, 

vážený pane předsedo spolku Dobšané, děkuji za vaše pozvání na valnou hromadu spolku, s lítostí 

musím konstatovat, že se nezúčastním. Vzhledem termínu naší poutě a z organizačních důvodů 

budu při přípravách v areálu místního hřiště. Nicméně přeji všem zúčastněným jak členům spolku, 
tak i hostům mnoho úspěchu ve vaší činnosti, hodně štěstí a v neposlední řadě hlavně zdraví. S 

pozdravem starosta obce Dobšice Novák Marek 

 

Předseda spolku informoval přítomné o tom, že den před valnou hromadou informoval starostu 

obce a všechny zastupitele obce o velkém úspěchu spolku Dobšané, kdy spolek byl podpořen 

částkou 398 000,- Kč na projekt Záchrana keltského oppida v Dobšicích. 

 

Ad 2/ Přijetí nových členů: Iveta Bednářová, Hana Zezulková, Vladimír a Věra Šťacovi, p. 

Alexander Kováč a Lucie Novotná. Všichni jednohlasně přijati.  

 
Ad 3/ Návrhová komise: Ing. Malý, Ing. Jedlička a Iva Bulíčková-odsouhlasena, rovněž i 

zapisovatel JUDr. Jiří Novák-odsouhlasen 

Dobšany získána Dotace na záchranu Keltského opida ve výši 398 tis. Kč. Skončili jsme na 50 

místě a z malých obcí desátí. To je obrovský úspěch. Celé se bude opravovat včetně kabin. Bylo by 

dobré vybavení ze sálu dát na hřiště a do sálu koupit vybavení nové.  

 

 



Ad 4/ zpráva předsedy – viz písemná zpráva  

 

Ad 5/ Kalendář aktivit pro letošní rok  
 

12.9.2020 - Keltské slavnosti propojené s Dobšickým puchýřem, Cyklokolem Václava Ježka, 

zabíjačkovými hody 

konec září 2020 - zájezd do Pasek nad Jizerou 
24.10.2020 - posvícení, vysazení vánočního stříbrného stromu u Zvoničky 

listopad 2020 - v dušičkovém období nová akce, kdy propojíme večer poezie s prvním zazvoněním na 

novém zvonu umístěném naším spolkem na místním hřbitovu 
29.11., 6.12., 13.12. 2020 - Advent v Dobšicích, chceme propojit se všemi prosincovými akcemi obce i 

jiných subjektů na jeden plakát 

1.1.2021- již čtvrtý výstup turistického pochodu na Holý vrh 
leden, únor 2021 - Reprezentativní spolkový ples a zahraje nám kapela složená z profesionálních 

muzikantů Hudby hradní stráže ČR 

březen, duben 2021 - slavíme 45 let existence hudebního souboru Cidlinka 
od srpna 2020 do nejdéle 26.6.2021 – opravíme a provedeme celkovou rekonstrukci celého dětského hřiště 

ve stylu keltského oppida v součinnosti s obcí Dobšice 

termíny pravidelných akcí rybářů, myslivců, Klubu Zoufalých turistů, airsoftového týmu, Klubu přátel 
Cidlinky zůstávají v platnosti. 

 

11.7. je sraz Dobšic ČR v Dobšicích u Znojma. Je objednán autobus. Obec uhradí náklady. V 7.00 

odjez, v 10 se tam musí být. Od 12 oběd v selské restauraci. Ve 14 bitva a pak vinařství Lahoffer, 

kde bude konzumace zdarma. Následuje dobývání sklepů – každý si zaplatí sám. Rozdány 

publikace k regionu a MASce. 

 

Na posvícení obnovit nové stromy a vysadit vánoční stromek. Rozhodnuto – stříbrný smrk, zůstane 

tam.  

Připravují se i adventní neděle. Spolu s obcí. 
Obnova herních prvků, kdo si chce přivydělat, může se přihlásit.  

Spolupráce s MAS Zálabí. 

Zástupce Ing. Štump – Dobšané jsou nejlepší spolek v MASce. Mgr. Novotný tam velmi aktivně 

pracuje a patří mu veliký dík za odvedenou práci. Co se týká dotací – p. starostovi poslány možnosti 

dotací, ale neozval se. Není pak divu, že sem dotace nepřijdou. Jsou schopni zapůjčit různé herní 

prvky, nafukovací hrad, pivní sety atd. 

Příští rok 45 let Cidlinky. Reprezanttivní ples spolku, kde by hrála hudba hradní stráže a ECHO. Viz 

na kraj příštího roku.  

 

Ad 6/ Zpráva o revizi – Ing. Fejfarová – viz písemná zpráva 
p. Psota – viz písemná zpráva o revizi, chybí jeden člen, který zemřel – p. Skalník. Zprávy 

schváleny 

 

Ad 7/ Rámcový rozpočet na rok 2020 – je těžké predikovat, jak to bude. Cca 200 tis na příjmové 

stránce. Výdaje cca 200 tis – tedy vyrovnaný. Nově navíc již schválená dotace 398 000,- Kč. Návrh 

jednohlasně odsouhlasen 

 

Ad 8/ Členství v MAS Zálabí, z.s. na rok 2020 - jako zástupce do výběrové komise zvolen Mgr. 

Novotný. Obec by měla pověřit Dobšany realizací projektu Záchrana keltského oppida – pověřovací 

dohoda zaslána na obec. Valná hromada také bere na vědomí usnesení OZ ze dne 4.6.2020, kde 

obec souhlasí s realizací na svém pozemku.  
 

Ad 9/ Odměny členům spolku – nechat tak jak je. Nikdo nic nečerpal. 10 % odsouhlaseno, kdo 

nějakého donátora získá, aby byl odměněn. 

 



Ad 10/  Změna Stanov – končí Strategický rozvojový plán obce. Bude nové období pro roky 2021 

až 2030. Proto to musíme změnit. Oprava chyb a oprava čl. II, bod 2a. Vše přijato jednohlasně. 

 
11/ Volba-doplnění kontrolní komise – navržena Václava Krejčová – doplněna a zvolena. 

Předsedkyní pak Mgr. Naďa Tomsová. Schválena. 

 

12/ Diskuze 

Alča Zvěřinová– poděkování předsedovi za odvedenou práci.  

Novák Jiří – ukončení členství, jen v Cidlince 

Ondra Jedlička– poděkování za rybáře – akce podpoří 

Václav Fejfar – poděkování za myslivce – spolupráci podpoří 

 

13/ Usnesení a závěr  
 

Usnesení valné hromady DOBŠANÉ, z.s. ze dne 26.6.2020, 

18. 00 hod., Dobšický šenk 
Celkem přítomno 30 činných členů a 5 nově přijatých, dále 3 smluvní členové a 7 hostů, VH je 

usnášeníschopná 

Dnešní valná hromada schvaluje: 

 

1/ předložený program 

2/ zapisovatele JUDr. Jiřího Nováka, návrhovou komisi ve složení Ing. František Malý, Ing. 

Jedlička Ondřej, paní Iva Bulíčková 
3/ zprávu předsedy – viz samostatný protokol 

5/ zprávu o hospodaření a účetní závěru za rok 2019 – viz samostatné protokoly Zpráva revizní a 

kontrolní komise 

6/ členství v MAS Zálabí, z.s. na rok 2020 a nominuje předsedu spolku Mgr. Oldřicha Novotného 

do výběrové komise MAS Zálabí, z.s. 

7/ odměny těm členům spolku, ve výši 10 % ze získaných finančních prostředků, kteří získají 

finanční prostředky pro spolek DOBŠANÉ, z.s., doposud však nikdo nevyužil 

8/přijímá a schvaluje nové činné členy: Alexander Kováč, Hana Zezulková, Iveta Bednářová, Věra 

Štacová, Vladimír Štac, Lucie Novotná                         

9/schvaluje do kontrolní komise p. Václavu Krejčovou ze Žehuně, schvaluje předsedu komise 

Mgr. Naděždu Tomsovou 
10/schvaluje změnu Stanov spolku – viz nový návrh Stanov 

  

Dnešní valná hromada bere na vědomí: 

1/Novoroční pochod na Holý vrch č. 4 

Na podzim přípravný výbor s Polními Chrčicemi na 1.1.2020 

2/Akce pro seniory  

3/ informace o hlavních akcí – dobšický puchýř aneb cyklokolo Václava Ježka a Keltské slavnosti 

5/ Sraz Dobšic ČR 

6/Letní zabíjačkové hody – 12.9.2020 

7/Paseky nad Jizerou – konec září, akce zoufalých turistů, airsoftového týmu 
9/Advent v Dobšicích 

10/Lepší místo, příspěvek na opravu oplocení keltského oppida 10 000,- Kč, pokud bude schválena 

dotace 

11/ Příspěvek na vysazení nových stromů 5 000,-, vánoční strom 

12/Spolupráci s MAS Zálabí, z.s., obcemi Sány a Polními Chrčicemi 



13/Tradiční akce všech spolků a podpora nových, nové akce a aktivity, vzájemná podpora, Klub 

Zoufalých turistů výlety, rybáři, Přátelé Cidlinky, myslivci Poslední leč, Klepačka, airsoftový tým, 

Cidlinka 
 

14/Pravidelné schůzky každý první čtvrtek v měsíci v č.p.16 od 18 hod. 

 

15/ Rámcový rozpočet na rok 2020 jako vyrovnaný na příjmové a výdajové stránce cca 104 000,- 

Kč. 

16/ Aktuální počet činných členů spolku Dobšané, z.s. k 21.3.2020 je celkem 40 a smluvních členů 

celkem 5, (což představuje cca 200 osob z řad rybářů, Cidlinky, Zoufalců, airsoftového týmu, 

seniorů a myslivců), celkem 45 členů. D/ Členská základna roste a spolek je na vzestupu a rozvíjí 

se. O naši činnost je zájem. Všechny aktivity popsány v Občasníku, náš časopis, min. dva krát 

ročně. 

17/ Snahu narovnat rozdělování obecních peněz ve prospěch spolků a zájmových skupin, vyváženě 
všem, spravedlivě a demokraticky, pro rok 2020 se již povedlo Dobšané mají stejné podmínky jako 

SDH v rámci rozpočtu obce 

18/ Vedení spolku opakovaně nabídlo v roce 2018 i již v roce 2019 spolupráci vedení obce. Z naší 

iniciativy došlo k několika setkáním se starostou a místostarostou obce. 

19/Předloženou nabídku spolupráce vedení obce veřejně prezentovanou na valné hromadě, 

(zajištění kulturních a společenských akcí obce, dotační příležitosti v rámci ochrany životního 

prostředí a ochrany zeleně, dotační možnosti v rámci MAS Zálabí) 

20/Schválení projektu Záchrana keltského oppida v Dobšicích a dotaci ve výši 398 000,- Kč a 

souhlasí s realizací akce, pověřuje Mgr. Oldřicha Novotného, předsedu, koordinátorem akce a 

souhlasí s Pověřovací dohodou – návrh. 
21/Souhlas vlastníka obce Dobšice s realizací akce a bere na vědomí usnesení OZ ze dne 6.4.2020. 

22/Kalendář aktivit na rok 2020 a začátek roku 2021 

 

Zapsal JUDr. Jiří Novák 

Usnesení schváleno všemi přítomnými, valná hromada ukončena předsedou 26.6.2020 v 19 30 hod. 

 

Poděkování Cidlince a Dobšickému šenku za občerstvení. 

 

 

 


