
 

Zápis z řádné valné hromady spolku DOBŠANÉ, z.s., 
konané v pátek 25.6.2021 od 17 hod. v sále Dobšického šenku 

 

Hlavní motto spolku pro rok 2021: ve zdraví přežít pandemii  

Program: 
1/Zahájení a schválení programu 

2/Přijetí nových členů 

3/Volba zapisovatele, volba návrhové komise 

4/Zpráva předsedy spolku za rok 2020 

5/Kalendář aktivit na rok 2021 a jejich začlenění do kalendáře aktivit obce, dobrovolný tým  

6/Zpráva o hospodaření spolku-účetní závěra k 31.12.2020, závěry kontrolní komise ze dne 

6.5.2021 revizní zpráva 

7/Rámcový rozpočet na rok 2021 
8/Členství v MAS Zálabí, z.s. na rok 2021 

9/Odměny členům spolku 

10/Diskuze 

11/Usnesení a závěr 

 

Ad 1/ Valnou hromadu zahájil předseda Mgr. Novotný. Přivítal všechny účastníky, R. B. – minuta 

ticha. Získali jsme 400. 000,- Kč na oppidum. Je tím zachráněno a práce jsou dokončeny. Zítra ve 

13.00 znovuotevření opida. Vzpomeneme i oslavence, a to Irena Fejfarová, Vendulka Krejčová, 

Václav Psota, Iveta Bednářová, Hana Zezulková, manželé Chválovi ze Sán, paní Podvalová – 90 

let, pan J. Sýkora, jako kapelník Cidlinky, převzal plaketu ke 45 letům Cidlinky a poděkování za 
službu, kterou pro obec udělali. Na závěr poděkování všem a zejména klubu Zoufalých turistů za 

odvedenou práci při prováděných akcích a brigádní činnosti v ochraně životního prostředí– předána 

pozornost 

Alenka Zvěřinová– poděkování a malý dar předsedovi spolku za provedenou práci – bez té by se to 

neobešlo. 

Poté seznámil s programem VH a nechal ho schválit. Program byl jednohlasně přijat.   

 

Ad 2/ Jako noví členové byli přijati: žádní noví členové  

 

Ad 3/ Zapisovatelem byl zvolen JUDr. Jiří Novák. Členy návrhové komise p. Ing. Malý, p. 

Zezulková a p. Ing. Jedlička-přijato 
 

Ad 4/ 

Zpráva o činnosti – viz písemná zpráva. Přijede návštěva z Dobšic u Znojma. Získali jsme v roce 

2020 na cca 500. 000,- Kč do naší obce. Z obecního rozpočtu jsme získali 20. 000,- Kč. Obnova  

dětského hřiště – získáno 398.000,- Kč. Obnoveny herní prvků, oplocení, palisády, umístění nového 

totemu druida a nový dobíjecí elektro stojan na kola. Vandal způsobil škodu za 11. 000,- Kč. 

Uhrazeno z pojistky obce. Na Holém vrchu cca 100 účastníků. Akce se velmi vydařila. Nové 

webové stránky spolku. Zítra podle dotačních předpisů oslava poutě a kontrola z kraje přes dotace. 

Loni dotace na keltské slavnosti 50. 000,- Kč. Loni odstranění černé skládky, atd. Obnova info 

cedulí v Libněvsi a kačírku na rameni č. 3. Zeleň v okolí hřbitova – 120 líp a hrušky, švstky, aby se 
staly biokoridorem. Výlet do Pasek n. Jizerou. Rybáři vylovili nádrž a myslivci se rovněž podílejí 

na akcích. Setkávání důchodců – kvůli covidu složité.   

 

Ad 5/ 

Viz písemná zpráva.  

Malý – ukliďme si svůj katastr – spousta nepořádku v příkopech. Odvezeno. 

Odezvu to mělo i v jiných obcích. 



Rybářské závody – zrušeno 

Večer poezie – Naďa – podle situace s covidem 

Dobšický puchýř – velký ohlas 
Keltské slavnosti – zítra. Prohlídka polozemnice s průvodcem. 

Dotace na zabíjačku – podle situace. 

Adventní neděle  

Natření sochy Cidliny 

Opraveno oplocení u ČOV 

13.6. velká obecní brigáda – nové zábradlí na Dobšově cestě. Účast našich členů. 

Spolupráce s MAS Zálabí. Podpora všech spolků. 

Nový rozcestník na všechny Dobšice v republice v roce 2022. 

10.7. Dobývání sklípků v Dobšicích u Znojma – domluva, kdo chce jet. 

 

Ad 6/ 
Zprávu přednesla Ing. Fejfarová – viz písemná zpráva. Pan Psota – zpráva revizní komise – viz 

písemná zpráva 

Pokladna vedena pečlivě. Vedení účetnictví v pořádku, částky souhlasí. Čerpání v souladu s 

usnesením VH. Nouzový stav velmi ovlivnil scházení komisí i členů. Zápisy jsou k dispozici na  

Webu spolku. Kontrola proběhla 6.5.2021. Inventarizace majetku. 

 

Ad 7/ Rámcový rozpočet – v nákladech bychom měli utratit 118–120 tisíc, pokud nebude nějaká 

dotace. Jinak rozpočet vyrovnaný, jako každý rok. 

 

Ad 8/ MAS Zálabí – členský příspěvek zaplacen. Škoda, že obec Dobšic nežádá o dotace, do obce 
nešlo nic, obec nic nežádala.  

 

Ad 9/ Odměny nikdo nevyužil. Kdokoli přivede donátora, dostane 10 %. Není to nic špatného, ale 

zatím to nikdo nevyužil. 

 

Ad 10/ Diskuze – program byl vyčerpán. Malé pohoštění. 

p. Psota – sbírka na moravské obce – spojit se Sány, které to tam povezou. Využít zítřek na 

dobrovolné vstupné, které se vybere, a to jim darovat na účet obce! Rozhodnuto pro obec Hrušky! 

Paní Štacová – cedulka na lípě je špatná – je třeba jí opravit. 

Předseda – řekne to na zastupitelstvu a podle toho se to rozhodne. Máme již návrh. 

Ing. Jedlička – nic nenahradí osobní komunikaci a děkuje za rybáře. 
p. Fejfar – za myslivce – děkují za spolupráci. Upozorňuje na nešvary – úklid při cyklostezce – 

Naďa s dětmi úklid u D11, poděkování. Když se podíváme nyní na stav na Moravě, tak to pak trvá 

velmi dlouho, 20 let než to příroda zvládne. Máme tady skupinu motorkářů, kteří nerespektují nic! 

Je jim to úplně jedno! Je to skutečně nešvar. A čtyřkolky rovněž. Apeluje na pozornost všech a 

natočit je na mobil. Předseda má mít pořádný hromosvod, aby to všechno vydržel. 

Předseda– spolupráce se všemi organizacemi. 

Sýkora – poděkování za Cidlinku – čest pro nás, že tu můžeme hrát. Velké poděkování Oldovi 

Novotnému za jeho činnost a možnost těchto oslav. 

Rozhovor v občasníku ke kapele. 

 
Ad 11/ 

Usnesení přednesl za návrhovou komisi p. Ing. František Malý. 

 

Na VH přítomno 29 činných členů a 5 smluvních členů, celkem 34 členů s právem hlasovat, 

z celkového počtu členů 40 činných členů a 5 smluvních členů–VH je usnášeníschopná. 

 

 



Usnesení valné hromady DOBŠANÉ, z.s. ze dne 25.6.2021, 

17. 00 hod., Dobšický šenk 
 

Dnešní valná hromada schvaluje: 

 

1/ předložený program 

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

Zezulková, Ing. Ondřej Jedlička 

3/ zprávu předsedy – viz samostatný protokol 

5/ zprávu o hospodaření a účetní závěru za rok 2020 – viz samostatné protokoly 

6/ členství v MAS Zálabí, z.s. na rok 2021, již uhrazeno 

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/ zprávu kontrolní komise za rok 2020    

9/finanční příspěvek – dar na živelnou pohromu na Moravě pro obec Hrušky z dobrovolného 

vstupného a darů během oslav Cidlinky a Keltských slavností ve dnech 25. a 26.6.2021                     

                                                        

Dnešní valná hromada bere na vědomí: 

 

A/Kalendář aktivit na rok 2021 

 

1/Novoroční pochod na Holý vrch č. 4 

Na podzim přípravný výbor s Polními Chrčicemi na 1.1.2022 

2/Akce pro seniory  
3/ Informace o hlavních akcí – Dobšický puchýř a Cyklokolo Václava Ježka, Keltské slavnosti a 

otevření oppida 

4/Letní zabíjačkové hody 11.9.2021 

5/Paseky nad Jizerou – konec září, akce Zoufalých turistů, airsoftového týmu 

6/Advent v Dobšicích 

7/Lepší místo, nátěr Sochy Cidliny, nátěry oplocení a herních prvků oppida, oplocení ČOV, elektro 

stojan, zábradlí na rameni 

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

9/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 

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

11/Výzvu  s názvem Ukliďme si katastr! 

 

B/ Rámcový rozpočet na rok 2021 jako vyrovnaný na příjmové a výdajové stránce 

cca 120 000,- Kč. 

 

C/ Aktuální počet činných členů spolku Dobšané, z.s. k 25.6.2021 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. Přítomno i 7 dalších hostů občanů Dobšic. 

  
B/ Všechny aktivity popsány v Občasníku, náš časopis, min. dva krát ročně. 

 

C/ Snahu narovnat rozdělování obecních peněz ve prospěch spolků a zájmových skupin, vyváženě 

všem, spravedlivě a demokraticky 

 



D/ Vedení spolku opakovaně nabídlo v roce 2018 i již v roce 2019, 2020 i letos spolupráci vedení 

obce. Z naší iniciativy došlo k několika setkáním se starostou a místostarostou obce a dalšími, ale 

jak je známo, vedení obce těžce hledá cestu ke vzájemné součinnosti. 
 

E/Obec bude informována o našich aktivitách, o návrzích jako je finanční zajištění nových stromů 

od Toyoty a jejich výsadba na posvícení dne 30.10.2021 a dále o vytvoření žulové desky k lípě 

vysazené v roce 2018–100 let ČSR, nový rozcestník na cykloodpočívadle v roce 2022 

 

Usnesení schváleno všemi přítomnými.  

 

Předseda v 18.15 valnou hromadu ukončil.    Zapsal: JUDr. Novák 

 


