
Zápis z výboru spolku Dobšané a z organizačního štábu ze dne 2.1.2020 od 18 

hodin v č.p. 16 

Přítomni: Olda Novotný, Alča Zvěřinová, Oldřich Novotný st., Jiří Sýkora st., Vendula Krejčová, Markéta 

Knytlová, p. Koubová, Václav Fejfar, Josef Vaníček, Libuše Novotná, Petr Štěrba, Marie Znamínková, p. 

Přibková 

Od 17 hodin se již tradičně sešli Přátelé Cidlinky a zahájili tak nový rok 2020. 

V 18 hodin si všichni přítomní připili na zdraví a byli přivítáni předsedou spolku Oldou Novotným 

Program: 

1/Vyhodnocení adventních akcí našeho spolku 

První adventní neděli jsme hodnotili na minulém výboru. 

Druhá adventní neděle, stejně tak třetí neděle, se vydařila. Vždy se zúčastnilo na cca 50 návštěvníků. 

Na to, že jsme dělali letos poprvé, jde o slušná čísla i přes ignorování těchto akcí současným vedením 

obce. Cílem bylo připomenout Advent v Dobšicích na solidní kulturní a společenské úrovni s vánočními 

tématy. To se nám podařilo a obohacení programu hudbou i zpěvem, vánočními tradicemi, splnilo naše 

očekávání. Za rok chceme dělat znovu. 

Výdaje druhé adventní neděle: hudba 2 500,- Kč, občerstvení 1 920,- Kč. 

Výdaje třetí adventní neděle: svíčky 230,-Kč, občerstvení 1 200,- Kč, dřevo 300,- Kč, Cidlinka 700,- Kč. 

Na dobrovolných příspěvcích jsme vybrali: 900,- Kč, 1 350,- Kč, 750,- Kč, celkem 3 000,- Kč. Poskytneme 

dětem na meziobecní spolupráci, např. letní tábor pro děti. 

Vedení spolku děkuje všem organizátorům za přípravy a organizaci. Skvěle odvedená práce. 

Celkové náklady, a tedy výdaje na tři adventní neděle vyšly 16 200,- Kč.  

Požádali jsme vedení obce o finanční podporu z rozpočtu obce na tyto akce ve výši 10 000,- Kč. Vedení 

obce zamítlo naši žádost se zdůvodněním viz zápis OZ ze dne 4.12.2019: informoval starosta obce Ing. 

Popek – žádost registrována dne 8.11.2019.Výše příspěvku požadována ve výši 10 000,- Kč. Rozpočet 

obce je pro letošní rok vyčerpán. Jak všichni víte, obec rozsvěcela vánoční stromeček v sobotu 

30.11.2019 a Dobšané v neděli 1.12.2019. Obec ještě bude dne 21.12.2019 pořádat posezení pro 

občany. Navrhuji žádost spolku Dobšané nepodpořit. Konec citace ze zápisu. 

Všichni přítomní se vyjádřili nesouhlasně s takovýmto zdůvodněním, které nemá hlavu ani patu. 

Nehledě na to, že náš spolek byl informován mailem již 25.11.2019 před konáním OZ dne 4.12.2019 o 

tom, že nám obec nedá nic. V rozporu s demokratickými pravidly. Nesouhlasíme s takovým to 

způsobem řízení obce. 

2/ Vyhodnocení akce Novoroční výstup na Holý vrch 

Již po třetí jsme organizovali turistický pochod na Holý vrch společně s obcí Polní Chrčice. Přišlo přes 

200 účastníků. Opět zajištěn sníh a překvapení na focení. Vyhodnotili jsme nejmladšího, nejstaršího a 

nejvzdálenějšího účastníka. Fotografie a tisková zpráva budou umístěny na webu spolku a v Občasníku. 

Opět mimořádně vydařená akce, jedna z nej v Dobšicích. Bez zájmu současného vedení obce. Naopak 

za podpory starostů okolních obcí. Novotný st. na závěr dnešní schůze promítl záznam z akce na Holém 

vrchu. Jde o budoucí historické prameny, které takto pan Novotný st. dokumentuje téměř ze všech akcí 

v Dobšicích. Velké poděkování. Náklady na akci 734,- Kč za ceny. 



 

3/ Zneužití sponzorských peněz od společnosti ARALDO z Kolína současným vedením obce Dobšice 

 Návrh usnesení č.122 OZ ze dne 4.12.2019. 

Přerozdělení sponzorského daru ve výši 15 000,- Kč od firmy Araldo – informaci podal starosta obce 

Martin Popek. Sponzor, firma Araldo poskytuje obci každoročně částku 15 000,- Kč na spolkovou 

činnost v obci. Jelikož je v této době situace v Dobšicích předvolební, nepovažuji za adekvátní, 

rozdělovat finanční prostředky mezi spolky. Navrhuji zastupitelům využít tuto částku ve prospěch 

vánočně-adventní akce pořádanou obcí s názvem Vánoční posezení. Ta je koncipována pro všechny 

místní obyvatele všech věkových kategorií a přístupná všem spolkům v obci. O této situaci a rozhodnutí 

budu písemně informovat sponzora. Konec citace. 

Po bouřlivé nesouhlasné diskuzi přítomných byl pověřen předseda spolku Mgr. Oldřich Novotný, aby 

společně s výborem a organizačním štábem spolku zaslali donátorovi dopis s informací, kde obec 

Dobšice a jeho současné vedení obce porušuje ducha Smlouvy o sponzorství, kdy místním spolkům 

obec nedá ze sponzorských peněz ani korunu, nic. Jde o zlovůli a bezprecedentní porušování dohod a 

zneužití finančních prostředků pro obecní akci v rozporu s uzavřenou Smlouvou. Členové spolku věří, 

že donátor vyslyší naše obavy z nedemokratického řízení obce, z opětovného porušení smluv. Členové 

věří v upřímnou snahu daný stav napravit za podpory donátora, kterého chceme v naší obci i nadále 

udržet. Vedení obce Dobšice zašleme nesouhlas a protest. Pověřen předseda spolku. Všichni přítomní 

si odsouhlasili dopis donátorovi. Odesláním pověřen předseda spolku. 

 

4/ Kontrola finančního úřadu 

Finanční úřad pro Středočeský kraj provedl kontrolu projektu revitalizace Dobšického a Libněveského 

slepého ramene. Kontrola trvala tři měsíce. Výsledek kontroly: kontrolou předložených dokladů bylo 

zjištěno, že příjemce dotace dodržel Podmínky stanovené v Rozhodnutí a Smlouvě. Provedenou 

kontrolou nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. 

Nemáme se za co stydět, děláme dotační projekty v souladu se zákony této země, děláme je kvalitně a 

pečlivě. Poděkování Ing. Fejfarové za účetní služby v celém projektu a poděkování všem externím 

dodavatelům, rybářům atd… Zhodnotili jsme majetek Povodí Labe a majetek obce Dobšice. Za projekt 

jsme obdrželi zelenou stuhu v soutěži Vesnice roku 2015 a k tomu pro obec 400 000,- Kč.  

Odpověď pro všechny pochybovače, pro ty, kteří šíří fámy a lži a zlo a nenávist v obci vůči předsedovi 

a našemu spolku. Zveřejníme v Občasníku. 

5/ Občasník 

Další číslo vyjde 10.1.2020. Nyní již téměř hotovo. Výbor spolku ladí finální verzi. 

6/Termín valné hromady Dobšanů 

Přítomní schválili termín valné hromady na sobotu 21.3.2020 od 17 hodin v sále Dobšického šenku. 

Předseda pověřen objednávkou sálu. Přítomní navrhli k doplnění člena kontrolní komise Vendulu 

Krejčovou, dlouholetou členku našeho spolku. 

 

 



7/Pověření předsedy spolku podáváním dotací vhodných k naší činnosti, zejména na kulturně- 

společenské akce. 

Předseda spolku pověřen všemi přítomnými k podávání žádostí o dotace všeho druhu pro aktivity 

našich členů a potřeb spolku. 

8/Mimořádné volby v Dobšicích 14.3.2020 

Všichni byli informováni o organizaci a zajištění mimořádných voleb. 

9/MAS Zálabí a nová brožura 

Všem byla představena nová prezentační brožurka MAS Zálabí. 

10/ Termíny akcí spolku Dobšané na rok 2020 

1.1. Novoroční výstup na Holý vrch 

1.2. Jarní a podzimní večery s poezií 

1.3. Valná hromada 21.3. 

1.4. Rybářské závody 18.4. 

1.5. Dobšický puchýř, či cyklistika????? 30.5. 

1.6. Pouť 27.6. 

1.7. Sraz Dobšic ČR - výlet do Dobšic u Znojma 11.7. 

1.8. Zabíjačkové hody 12.9. 

1.9. Posvícenské pečování o zeleň 24.10. 

1.10. Adventní neděle 29.11.,6.12.,13.12. 

Další akce dle potřeby a realizace případných projektů. 

Každý člen spolku z řad právnických osob má své akce v dalších svých termínech. 

Vysadíme vánoční strom před Zvoničku, aby trvale rostl a nemusel se každý rok shánět a kácet nový. 

Cidlinka navrhuje od jara nedělní odpoledne v sále Šenku od 14 do 17 hodin s názvem Léčba hudbou. 

Budeme připravovat 45 let Cidlinky – jaro 2021. 

11/Diskuze probíhala ke každému tématu. 

12/ Příští výbor opět první čtvrtek v měsíci a bude doplněn s pozváním členů kontrolní komise 

s účetní Ing. Fejfarovou ke kontrole účetních dokladů. Bude 6.2.2020 

 

Schůze ukončena v 19 30 hodin. Kontrolováno členy výboru. 

 

 


