
Zápis z výboru spolku Dobšané a dobrovolného týmu kulturních a společenských akcí dne 8.8.2019 

v 18 hodin v č.p.16 

 

Přítomni: Olda Novotný, Fanda Malý, p. Sýkora, p. Knytlová, p., Bohuslav Muzikář, p. Novotný st., p. 

Naďa Tomsová, Novotná Libuše, Tomáš Novotný 

Před začátkem proběhla diskuze přítomných: kritika poměrů v místním pohostinství, předčasné 

uzavírání hospody, nekvalitní pivo, Cidlinka hledá zpěvačku, informace o tom, jak totalitně funguje 

kulturní komise obce, schvalování jen návrhů ze strany hasičů, ostatní návrhy nemají šanci 

Program a jeho závěry: 

1/Spolek Dobšané obdržel dotaci ve výši 50 000,- Kč od Středočeského kraje, předseda podepsal 

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace, peníze již na účtu, základní info na webu obce rubrika 

Dobšané 

 2/Předseda spolku společně s účetní spolku zpracovali Závěrečnou zprávu k oslavám 645. let obce, 

předáno na kraj, dále byla zpracována Závěrečná zpráva a podáno vyúčtování obci Dobšice na 

příspěvek ve výši 3 000,- Kč, podáno dne 12.7.2019 

3/Spolek Dobšanů je úspěšným spolkem a jeho majetek se opět rozšiřuje. 

Seznam majetku: 

Infotabule s kůly 10 000,-    čapí hnízdo 10 000,-       mobiliář před Šenkem 50 000,- 

Socha Cidlina 42 000,-           lavička U hrušky 4 000,-       palisáda na rameni 

Majetek byl pojištěn proti všem rizikům včetně odpovědnosti za škody z naší činnosti spolku. Roční 

pojistné činí 2 160,- Kč. ČPP a.s. 

4/Dne 5.7.2019 v souladu se závěry minulého štábu předseda požádal vedení obce, aby v době sucha 

obec zalévala všechny vysazené stromy, k dnešnímu dni bez odpovědi a reakce vedení obce. 

5/Reakce starosty obce a místních hasičů na Otevřený dopis Ing. Martinu Popkovi, starostovi obce a 

občanům obce Dobšice ze dne 4.7.2019 schválený naším rozšířeným výborem dne 4.7.2019. 

Rovina první: 

Zneužití veřejného rozhlasu starostou k vyřizování si osobních záležitostí veřejným rozhlasem, další 

napadání a dehonestace našeho spolku a naší činnosti, dokonce výhružky fyzického násilí našich 

členů ze strany místních hasičů – mlácení latěmi apod. 

Spolek Dobšanů se jednoznačně distancuje od těchto totalitních praktik a chování a jednání starosty 

obce a místních hasičů. Spolupráce s volebním uskupením Hasiči pro Dobšice není možná, nefunguje. 

Je nefunkční ze strany hasičů a jejich odpovědných osob. Aktivní snaha z naší strany nebyla vůbec 

akceptována. 

Starosta obce postupuje v rozporu se zákony této země. Jeden příklad za všechny: podání dotace  

dne 5.6.2019 na druhou hasičskou zbrojnici s klubovnou a to bez schválení a vědomí současných 

zastupitelů a nakládání tak s finančními prostředky ve výš 1 159 089,- Kč na spoluúčast bez vědomí 

zastupitelů. Kontrolní výbor obce by měl konat. 



Projekt bude sloužit opět jen jednomu spolku v obci SDH. Potřebujeme vůbec druhou zbrojnici? 

K čemu? Vše za peníze daňových poplatníků. Bude moci využívat novou klubovnu i veřejnost? 

Starosta by měl zvážit své odstoupení a spolek Dobšanů bude konat a vyvíjet kroky k tomu, aby 

nevýhodný projekt hasičské klubovny v nezákonném režimu nebyl realizován. 

Rovina druhá: 

Starosta obce se mylně domnívá, že Otevřený dopis napsal Mgr. Oldřich Novotný, jako fyzická osoba. 
Vůbec nepochopil, že Oldřich Novotný je předseda spolku, a tedy dle Stanov spolku vystupuje za 
členy navenek. Údajně byl předseda spolku napadána urážen veřejným rozhlasem. Osobně bohužel 
předseda projev starosty v rozhlase neslyšel, a tak níže komunikace.  

Dne 2019-07-17 19:43, novotnovi-dobsice@seznam.cz napsal:  
> Dobrý den, vážený pane starosto,  
> byl jsem dnes informován místními občany, že jste hrubým  
> způsobem atakoval moji osobu, fyzickou osobu Oldřicha Novotného,  
> bytem Dobšice 14, a to dnes 17.7.2019, vlastními slovy, v obecním  
> rozhlase, v čase cca 19 15 hod.  
> Vzhledem k tomu, že jsem Váš veřejně prezentovaný příspěvek  
> osobně neslyšel, žádám Vás o jeho zaslání v písemné podobě  
> a to na moji e- mailovou adresu v souladu se zákonem.  
>  
> Děkuji.  
> S pozdravem  
>  
> Mgr. Oldřich Novotný  

 

Od: martin.popek@obec-dobsice.cz 
Komu: novotnovi-dobsice@seznam.cz 
Datum: 30. 7. 2019 7:45:20 
Předmět: Re: Žádost o poskytnutí informací v souladu se zákonem o svobodném přístupu k 
informacím 
 
Dobrý den pane Novotný,  

nemohu Vám poskytnout tištěný text svého projevu, protože neexistuje.  

Hovořil jsem podle Vašeho pamfletu, ve kterém jsem měl pár poznámek.  

Vše, co jsem řekl, Vám rád vysvětlím a zdůvodním na obecním úřadě, kde  

si můžeme sjednat schůzku.  

 

s pozdravem  

 

Martin Popek  

starosta obce  

 

30.7.2019 odesláno starostovi obce a do podatelny obce 

Vážený pane starosto, 
s lítostí konstatuji, že podle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím jste 
povinen odpovědět a zaslat obsah Vašeho veřejného projevu, a tudíž musím trvat na zaslání 
znění Vašeho veřejného projevu v místním obecním rozhlase, což je veřejný sdělovací 
prostředek. Ve své odpovědi se zmiňujete, že text tohoto Vašeho projevu neexistuje, 
nicméně přiznáváte, že tento projev existuje a v obecním rozhlase jste ho veřejně přednesl. 
V takovém případě mi prosím, dle uvedeného zákona, zašlete v co nejpřesnějším znění, jak 
sám uvádíte" pár poznámek". Předpokládám, že osoba zastávající tak váženou funkci jako je 



starosta obce, si své projevy ve veřejných sdělovacích prostředcích pečlivě písemně 
připravuje, protože za ně nese svou plnou odpovědnost. Dále Vás žádám o sdělení, zda 

tento Váš projev byla pouze Vaše osobní iniciativa, nebo jste byl pověřen některým 
orgánem obce, či jinými osobami. Odpověď pošlete ve formě co možná 
nejpodrobnější a v době co možná nejkratší, abych se svých práv vůči Vaší osobě nemusel 
domáhat jinými zákonnými cestami. 
 
Na závěr Vás důrazně žádám, abyste nadále nepomlouval a hrubým způsobem neurážel 
moji osobu, což činíte již svoji odpovědí z dnešního dne. Žádný pamflet jsem osobně jako 
Oldřich Novotný nepsal. Pamflet nenapsal ani spolek Dobšanů. Vyjadřujte se přesně a 
nelžete. Veřejnosti jsme jako spolek Dobšané kolektivně prezentovali Otevřený dopis Ing. 
Martinu Popkovi, starostovi obce Dobšic a občanům obce Dobšice. Máme na to právo. Tento 
dopis byl projednán rozšířeným organizačním štábem výboru spolku Dobšané dne 4.7.2019. 
Je z něho učiněn zápis visící na webu a všichni přítomní celý dopis jednomyslně schválili, 
odsouhlasili a pověřili předsedu distribucí mezi občany. Mé jméno figuruje v Otevřeném 
dopise z důvodu, že jsem, pane starosto, předsedou spolku, který dle Stanov spolku, 
vystupuje za spolek navenek, a tedy podepisuje i písemnosti. 
 
Vaše vysvětlení a zdůvodnění veřejného projevu si rád vyslechnu osobně, a to společně i se 
všemi členy našeho spolku, hned poté, co zašlete požadované informace. 
S pozdravem 
Mgr. Oldřich Novotný, Dobšice 14, 289 05 
 
 
6/Rozdělení finančních příspěvků našim členům a pověření předsedy do 14 dní k vyplacení: 
rybáři 3 000,- Kč, Cidlinka 1 000,- Kč, senioři 1 000,- Kč, Zoufalci 1 000,- Kč, Airsofťáci 
1 000,- Kč, myslivci Klepačka 1 000,- Kč 
 
7/ Spolek Dobšanů uhradil fakturu ve výši 9 999,- Kč na nové stromy na našem katastru. 
Jejich vysazení na dobšické posvícení dne 26.10.2019 od 9 30 hodin. Sraz u Zezulkových – 
Šaňa, pohoštění. Ještě v záři jedna brigáda na odstranění ochrany velkých stromů, jejich 
ořez zespoda od země, Naďa seznam stromů v okolí hřbitova a fanda v okolí 
cykloodpočívadla, Markéta v Libněvsi, předseda pověřen informovat vedení obce o tomto 
projektu s názvem Zasaď si každý strom. 
 
8/ Na projekt podáme také žádost o finanční příspěvek TPCA. 
 
9/Organizační zajištění Letního muzicírování a zabíjačkových hodů dne 14.9.2019, kapely 
domluveny, hody zajištěny, předseda pověřen informovat vedení obce s požadavky na sál, 
č.p. 16 a okolí, vystoupí i airsoftový tým se svojí ukázkou, tombola, požádali jsme o finanční 
příspěvek obec Dobšice ve výši 5 000,- Kč v souladu s doporučením OZ a čekáme na 
výsledek, MAS Zálabí nabízí mobiliář, podium, pivní stany….. 
 
10/ Výlet do Českých Budějovic dne 24.8.2019, plakátky rozeslány, visí na webu obce, na 
nástěnce, poděkování Zdeně, Bohouš zajistí reklamu v Sánech, Olda v Žehuni, k dnešnímu 
dni přihlášeno cca 20 účastníků, 7000,- Kč faktura na obec v souladu s usnesení OZ 
doprava, Markéta Knytlová je kontaktní osobou, vybírá příspěvky na dopravu 200,- Kč a 
tímto ji děkujeme, pozvěte kamarády a známé, ať nás jede hodně. 
Novinka. Oslovili jsme starostku Dobšic od Týna nad Vltavou a ráda nás přivítá. 
 

Dobrý den. 
Váš mail mě velice potěšil. Určitě si uděláme čas na tak milé setkání. Prosím tedy ještě o 
upřesnění kolik vás bude. To jen aby jsme měli představu. Posílám na mě také telefonický 
kontakt, aby jsme si mohli upřesňovat další informace. 



Těšíme se na setkání. 
  
S pozdravem 
  
Mgr. Petra Horáková 
starostka obce Dobšice 
Tel: 725 854 734 
  
  

From: novotnovi-dobsice@seznam.cz 
Sent: Monday, July 29, 2019 9:17 AM 

To: info@obecdobsice.cz 
Subject: Dobšice od Poděbrad zdraví Dobšice od Týna nad Vltavou 

  
Dobrý den, paní starostko, 
jmenuji se Mgr. Oldřich Novotný a jsem předsedou spolku Dobšané v obci Dobšice, okres 
Nymburk, nedaleko Poděbrad. Dne 24.8.2019 pořádáme výlet do Českých Budějovic na 
Země živitelka a do Budvaru. Cestou domů cca mezi 18 - 19 hodinou bychom se chtěli 
zastavit ve Vaší obci na návsi, udělat fotografii a třeba se na chvilku potkat s Vámi, se 
starostkou Vaší krásné obce. 
Prosíme o informaci, zda byste byla ochotna se s námi na chvilku sejít a třeba nám říci pár 
slov o Vaší obci. Děkuji za zpětnou zprávu a na případné setkání se těší Mgr. Oldřich 
Novotný, předseda spolku Dobšané, bývalý místostarosta naší obce, 602 454 770 

 

11/Jsme připraveni ke kulatému stolu ve věci spravedlivého rozdělení finančních příspěvků 
pro místní spolky. Výzva starostovi obce ke svolání kulatého stolu před sestavováním 
rozpočtu na rok 2020. Za spolek je nominován k jednání celý výbor spolku a následně všichni 
předsedové a vedoucí všech zájmových uskupení v obci.  

12/Připravujeme další číslo Občasníku a výzva všem členům k zaslání příspěvků do 
Občasníku. 

Jednání ukončeno 19 30 hodin. 
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