
Zápis z výborové schůze DOBŠANÉ, z.s., organizačního štábu spolku  

21.1. 2021 hod. v č. p. 16 od 18 hodin. 

 

Přítomni: Mgr. Novotný ml., Mgr. Alena Zvěřinová, p. Václav Psota, p. Václava Krejčová, p. 
Tomáš Novotný 

Omluveni: Ing. František Malý, Mgr. Naděžda Tomsová, Markéta Knytlová, Bohuslav Muzikář 

 

Předseda spolku všechny přivítal. Pozval jen omezený počet osob. Pravidelný termín schůzek, první 

čtvrtek v lednu, jsme museli z důvodu nouzového stavu posunout na 21.1.2020. Dodrželi jsme 

dvoumetrové rozestupy a přítomní měli roušky. Omluvení členové komunikovali a s předsedou 

komunikují přes sociální sítě nebo osobně telefonicky. 

 

Program: 

 
 

1/ Revize dětského hřiště – oprava nedostatků 

 

Předseda přítomné informoval o tom, že na základě revizní zprávy opravovaného dětského hřiště 

vzešly dva hlavní nedostatky. První je odkrytý beton u skluzavky a druhý je zmenšující se dopadová 

plocha z kačírků v okolí herních prvků. Oba napravíme v jarním období. Předseda o tom informoval 

i vedení obce a revizi hřiště předal veřejně na OZ starostovi obce, který ani nepoděkoval. 

 

2/ Provozní kniha dětského hřiště, protokol o předání opravených herních prvků, úhrada 

první faktury 

 
Předseda všem předložil řádně vedenou Provozní knihu dětského hřiště s pravidelnými prohlídkami 

a zápisy. Všem byl předložen Protokol o předání první etapy oprav dětského hřiště. Celkové 

náklady na první etapu činily 185 285,- Kč. Faktura proplacena. 

 

3/ Smlouva s krajem 

 

U předsedy je k dispozici k nahlédnutí uzavřená Smlouva s kraje na dotaci dětského hřiště. 

 

4/ Druhá etapa oprav dětského hřiště 

 
V jarním období začne druhá etapa oprav dětského hřiště. Opraví se zejména celá polozemnice a 

její oplocení. Dále i totem bude na nové betonové patce. Bude včas svolána brigáda na natření 

všech herních prvků a celého oplocení. Dobrovolníci budou včas informováni. Pomoc již nabídli 

Zoufalci a asi dva členové spolku. Vše musí být hotové do 20.6.2020, abychom mohli poslední 

sobotu v červnu na pouť slavnostně znovuotevřít. Budeme program konzultovat s kulturní komisí 

obce, ale pokud nebude snaha vedení obce o spolupráci, uděláme sami i s naším programem. 

 

5/ Smlouva s obcí na 7 500,- Kč od sponzora Araldo 

 

Pravidelně do obec každý rok přicházejí peníze pro spolky v obci od společnosti Araldo, které 

svého času zajistil do obce Mgr. Oldřich Novotný a JUDr. Jiří Novák ve spolupráci s donátorem. V 
roce 2019 tyto peníze projedli cizí občané a občané Dobšic u Vánočního posezení. To jsme 

kritizovali. V roce 2020 přednesl starosta obce pana Marek Novák tento návrh: 7 500,- Kč pro SDH 

a 7 500,- Kč pro Dobšany. Zdůvodnil to, tím, že jiné spolky v obci v roce 2020 nevykazovaly 

činnost. Zásadně s tímto hloupým názorem nesouhlasíme a vydané Občasníky popisující činnost 

všech místních subjektů jsou toho důkazem. Přítomní se shodli na tom, že dnes nebudeme 

rozdělovat tyto peníze na naše členy, ale předseda je pověřen oslovit Zoufalce, Cidlinku, seniory, 

airsoftový tým s tím, že pokud by na svoji činnost v roce 2021 potřebovali příspěvek, tak jsme 



připraveni jej poskytnout. Probereme i na valné hromadě. Peníze jsou zatím na účtu spolku. Obec 

ještě schválila 6 000,- Kč z obecního rozpočtu rybářům, 6 000,- Kč myslivcům a 1 000,- Kč 

včelařům. 
 

6/ Vyhodnocení akcí koncem roku 2020 

 

Přestože byla pandemická nařízení a byl nouzový stav, náš spolek ke konci roku a na přelomu roku 

2020 odvedl kus dobré práce a byl mimořádně aktivní. Opět jsme vysadili nové stromy v okolí 

hřbitova, vysadil se nový stříbrný smrček u zvoničky, slavnostně jsme ho rozsvítili, na Štědrý den 

jsme zajistili Betlémské světlo a tradiční zvonění, které hasičské vedení zcela zrušilo a následně ho i 

ignorovalo i se svými malými dětmi, rozdali jsme na 40 ks jelítek všem přítomným, na Nový rok se 

přítomní mohli podepsat na Holém vrchu do kroniky při neformální neorganizované procházce. Vše 

so povedlo. 

 

7/ Občasník 

 

V lednu 2021 vyšlo další číslo Občasníku. Přítomní deklarovali, že jde o svodné periodikum, které 

bez cenzury informuje o naší činnosti a o životě v obci. Členové výboru a kontrolní komise jsou 

pravidelně oslovovány, aby do čísla přispívali, aktivně ho připomínkovali a po jejich odsouhlasení 

finálního čísla jde teprve Občasník do tisku a k veřejnosti. Další číslo vyjde v pouťovém období. 

Čekáme na fakturu za vydání 130 ks Občasníku ve výši 2 990,- Kč. 

 

8/ Webové stránky a doména 

 
Naše webové stránky pečlivě a perfektně vede Pavel Dobrý ml., kterému je třeba za tuto práci 

poděkovat. Koncem roku 2020 se zatím stránky zadarmo tak naplnily naší činností, že již kapacita 

stránek byla v ohrožení a tím by webovky přestaly fungovat. Po dohodě na výboru spolku předseda 

společně s Pavlem Dobrým ml. uzavřeli MINI balíček na 2 roky za 2 664,- Kč, aby webovky mohly 

dále fungovat a rozšiřovat se. Také jsme zakoupili do vlastnictví doménu za 499,- Kč ročního 

poplatku. Na valné hromadě bude Pavel Dobrý ml. přítomné informovat o tom, co všechno nyní 

nové webovky umí. 

 

  

9/  Reprezentativní ples spolků dne 27.2.2021 – ZRUŠENO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 
Přítomní se shodli na tom, že není vhodná doba na tuto akci a akci rušíme. Bohuslav Muzikář již zrušil 

kapelu ECHO a předjednal ji na další naše akce. 

 

 

10/ Valná hromada a oslavy 45 let Cidlinky dne 19.3.2021 

 

Všichni přítomní se domluvili na tom, že o osudu této akce rozhodneme první čtvrtek v březnu dne 

4.3.2021 při pravidelném čtvrtečním setkání, pokud to bude možné. Kdyby ne, tak se přes sociální 

sítě domluvíme na posunutí a akci oddálíme na pozdější termín. 

 

11/ Dobšický puchýř dne 29.5.2021 

 
O této akci také rozhodneme při pravidelných setkáních organizačního týmu, nejdéle první čtvrtek 

v květnu. Zatím reklama a propagace na webu např. Klubu českých turistů běží. 

 

 

 



12/ Žádost o záštitu 

 

Předseda spolku požádal o záštitu hejtmanku Středočeského kraje. Pokud paní hejtmanka záštitu 
přijme, tak by slavnostně znovuotevřela opravené dětské hřiště na pouť dne 26.6.2021. Nyní 

čekáme na odpověď. Hlavním důvodem je fakt, že Středočeský kraj nám poskytl finanční 

prostředky na opravu keltského oppida. Chceme touto formou poděkovat a veřejně deklarovat, že si 

této pomoci vážíme a děkujeme za ní. 

 

13/ Informace o povolení výjimky držení, nabízení čmelínů za účelem prodeje a informace o 

povolení výjimky z ochranných podmínek chráněných živočichů rys ostrovid a vlk obecný – 

monitoring a odchyt 

 

Krajský úřad, Odbor životního prostředí oslovil náš spolek jako účastníka řízení ve výše uvedených 

činnostech. Přítomní se shodli na tom, že nebudeme reagovat a s výše uvedenými aktivitami 
nemáme problém. 

 

14/ Stanovisko spolku Dobšané jako účastníka řízení ke kácení 8 ks stromů v intravilánu obce 

a k udržovacímu řezu lipové aleje ke hřbitovu, nutné zaslat písemně obci Dobšice do 30.1.2021 

 

Předseda spolku je pověřen písemně reagovat takto: 

 

A/ Kácení 8 ks stromů – jde o břízy a jednu lípu 

-ke kácení dřevin je v souladu s § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. nezbytné povolení orgánu 

ochrany přírody, žádáme jeho předložení před samotným kácením 
- požadujeme, aby realizaci provedla odborná firma vzešlá z výběrového řízení s doložením nejnižší 

ceny a doložením jejich odbornosti 

-požadujeme náhradní výsadbu, a to tak, že za každý jeden pokácený strom budou na obecních 

pozemcích vysazeny dva nové/ jeden na místě pokácení a druhý kdekoliv jinde v intravilánu obce/, 

a to do 30 dní od pokácení původních stromů 

-žádáme následně doložit spolku a veřejnosti fotografie nově vysazených stromů 

 

B/ Udržovací řez lipové aleje – jde o cca 120 ks  

 

Předseda spolku je pověřen písemně reagovat takto: 

 
-k udržovacímu řezu tohoto krajinotvorného prvku je v souladu s § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. 

nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, žádáme jeho předložení před samotným udržovacím 

řezem 

- požadujeme, aby realizaci provedla odborná firma vzešlá z výběrového řízení s doložením nejnižší 

ceny a doložením jejich odbornosti 

- žádáme následně doložit spolku a veřejnosti fotografie lipové aleje po udržovacím řezu 

- pokud by došlo neodborným zásahem k nevratnému poškození cca 15. letých stromů, spolek 

Dobšané požaduje náhradní výsadbu a to tak, že za každý jeden poškozený strom, obec vysadí 5 

nových stromů i mimo intravilán a dojde k obnově lipové aleje do 30 dní od udržovacího prořezu 

 

15/ Termín kontrolní komise a inventarizace a inventury 

 

Termín je stanoven na čtvrtek 4.3.2021 od 18 hodin a předseda dává tímto příkaz k provedení 

kontroly hospodaření spolku za rok 2020. Veškeré doklady a účetní složky připraví ke kontrole 

účetní spolku paní Ing. Irena Fejfarová. Předseda pozve všechny členy kontrolní komise k tomuto 

jednání. 

 



16/ Stav účtu 

 

K dnešnímu dni je na účtu spolku 200 931,52,- Kč. 
 

17/ Darovací smlouva 

 

Předseda spolku dojednal finanční podporu spolku se společností Garancie s.r.o. ve výši 10 000,- 

Kč. Příspěvek je darován na činnost spolku spojenou na obnovu keltského oppida. 

 

18/ Seznam majetku spolku 

 

Připravili jsme přehled k inventuře a kontrole. 

 

- 3 ks stolů a 8 ks lavic, jedna lavice menší – bobek/po prověření u Tomáše Zezulky/ 
- Lavička U hrušky 

- Infopanel U hrušky 

- Akátové stojany infopanelu u Kašny lásky a u nových kaštanů v Libněvsi 

- Socha Cidlina – na jaře zajistíme její nátěr 

- Čapí hnízdo 

- Palisáda na Dobšickém rameni 

- Nové oplocení na dětské hřišti z akátového dřeva 

- Houpací koník 

- Stojan na elektrokola 

- Infopanel u oppida 
- Švestky, hrušně, lípy v okolí hřbitova a další stromy v obci 

 

Pozn.: nový zvon na márnici jsme darovali po slavnostním svěcení do majetku obce Dobšice. 

 

19/ Datumy narození členů spolku 

 

Předseda spolku požádal členy spolku o datumy narození, a to dle směrnice GDPR. Tyto informace 

budou uloženy jen u předsedy spolku za účelem zjištění významných výročí našich členů, jejich 

gratulacím na valné hromadě. Předseda děkuje všem za vstřícnost a ulehčení práce při vyhledávání 

informací, kdy se kdo narodil. 

 

Termín dalšího setkání – výbor a kontrolní komise se štábem bude až 4.3.2021. Únorový 

termín rušíme!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Ke všem bodům proběhla diskuze. 

 

Zápis sepsal: Mgr. Oldřich Novotný 

 

Zápis ověřila: Mgr. Alena Zvěřinová a p. Václav Psota 


