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

a kontrolní komise konané ve čtvrtek 6.2.2020 hod. v č. p. 16 od 18 hodin. 

 

Přítomni: Mgr. Novotný, p. Přibková, p. Novotná, p. Tomsová, p. Fejfar, p. Muzikář ml., p. Sýkora, 

p. Krejčová, p. Novotný st., p. Psota, p. Zvěřinová, p. Malý, p. Podvalová, p. Knytlová, p. 

Znamínková, p. Adamcová, p. K. Zvěřinová, p. Dobrý ml. 

 

Předseda spolku všechny přivítal a pogratuloval přítomným oslavencům. Dále poděkoval Pavlu 

Dobrému ml. za výbornou a pružnou práci při vkládání aktualit na náš nový web. Všechny 

informace jsou na webu spolku. 

 

Program: 

 

1/ Kontrola úkolů z posledního výboru  

- Dopis společnosti Araldo odeslán, doposud bez reakce, čeká se asi na nové zastupitelstvo 

- Lednové číslo občasníku vydáno a předáno do schránek všech č. p. v obci, bez připomínek 

- Zajištěn sál na valnou hromadu spolku dne 21.3.2020 od 17 hodin 

- Informace o dotacích MAS Zálabí, jaro, léto 

- Prezentace akce Výstup na Holý vrch, regionální tisk, propagace obce 

- Jednání s vedením obce Sány dne 27.1.2020 ve věci získání dotace na projekt obnovy cesty 

do Sán z Dobšic, cca 900 m, Sány připravují malou projektovku s náklady, připravuje se i 

příměstský tábor 

- Obec Dobšice doposud nevyčerpala krajské finanční prostředky 1000,- Kč na obyvatele, a to 

již možnost čerpání od roku 2016 

- Alča informovala o zabijačkových hodech v Sánech 

 

2/ Rybářské závody 18.4.2020 

Místní rybáři připravují další ročník rybářských závodů. Pravidelně přispíváme na nákup cen a letos 

navrhujeme částku 3 000,- Kč. Všemi odsouhlaseno. 

 

3/ Žádost o dotaci na projekt s názvem Dobšický puchýř aneb cyklokolo Václava Ježka  

Čekáme na výsledek výběrového řízení. Cílem projektu je sraz turistů a cyklistů z celé ČR 

v Dobšicích. Každý z jiné strany, každý svoji trať, bez vyznačování tras. Na hřišti bude cíl, diplomy, 

odznaky, poháry, občarstvení, hudba. 

Rodák a reprezentant ČR v cyklokrosu pan Václav Ježek souhlasil se záštitou nad akcí, která se 

bude konat v sobotu 30.5.2020. Záštitu přislíbil i místostarosta Lysé nad Labem Mgr. Jiří Havelka. 

Během měsíce výbor spolku zpracuje plakát a promyslí strategii prezentace. Na příštím štábu již 

konkrétní rozdělení funkcí při organizaci. Alča, Naďa, Šaňo osloví kapely a jejich finanční 

požadavky. Dále se zjistí a osloví sportovní, turistické kluby, Sokol Velký Osek, veteráni Kolín, 

Klub českých turistů apod….Nutné zajištění účasti na akci dětí z MŠ a ZŠ okolí. Alča a Iva 

Adamcová a další….Akce airsoftového týmu. 

 

4/ Žádost o dotaci na projekt Keltské slavnosti a pouť dne 27.6.2020 

Čekáme na výsledek výběrového řízení. Chceme opět připomenout dobu podpory cestovního ruchu 

s celorepublikovým přesahem. Muzeum Keltů je do konce února uzavřeno. Muzeum Expozice 

významných rodáků nefunguje již několik let a je v žalostném stavu. Chceme vydat nové 

propagační letáky. Program bude doplněn keltskou tematikou, oprava polozemnice, palisády….Dle 

výsledku voleb dne 14.3.2020 a sestavení nového zastupitelstva rozhodneme, zda se akce bude 

konat na hřišti se všemi místními obyvateli, nebo jen v Šenku pro naše členy a příznivce. B. 

Muzikář již zajistil kapelu Pavla Doležala z hudby hradní stráže, hráli na první adventní neděli 

v Dobšicích. 

 

 



5/ Příprava výletu na sraz Dobšic ČR dne 11.7.2020 v Dobšicích u Znojma 

Jde o akci, kterou organizuje starosta Dobšic od Znojma Ing. Jenšovský ve spolupráci s námi i 

dalšími. Dobšice od Týna nad Vltavou připravují zájezd na tuto akci. My bychom měli jet také 

s plným autobusem. B. Muzikář pověřen zajištěním autobusu na výše uvedený termín. 

 

6/ Průběžná diskuze 

Klárka Zvěřinová – v rámci našich projektů dbát na ekologii a akce pojmout jako čisté projekty bez 

odpadu a nepořádku, dbát na ekologii, obaly a kelímky při akcích, viz vzory čisté festivaly. 

 

Na valné hromadě doplníme V. Krejčovou do kontrolní komise. Zároveň bychom změnili Stanovy a 

upravili dotační období pro roky 2020 až 2027 a další drobné úpravy dle diskuze. 

 

Informace k mimořádným volbám dne 14.3.2020. 

 

7/Kontrolní komise a kontrola hospodaření spolku za rok 2019 

Kontrolní komise ve složení p. Psota a p. Mgr.Tomsová se sešla ke kontrole předloženým podkladů 

od účetní spolku Ing. Fejfarové. Kontroly se zúčastnila i budoucí členka V. Krejčová. Z kontroly je 

pořízen zápis, který bude prezentován na valné hromadě spolku. Orientační příjmy v roce 2019 cca 

233 000,- Kč a orientační výdaje cca 230 000,- Kč. Na účtu k dnešnímu dni 2 018,- Kč. 

 

8/Diskuze k Návrhu Územnímu plánu obce Dobšice 

Vedení obce krátce před mimořádnými volbami rozjela jeden z nejdůležitějších dokumentů obce – 

nový Územní plán. Občané a veřejnost se má k jeho návrhu vyjadřovat a připomínkovat nejdéle do 

16.3.2020. Na 19.2.2020 od 18 hodin v č.p. 16 zve obec k seznámení s návrhem Územního plánu 

občany a veřejnost. Pozvánka na webu obce. Bohužel již obec nezve občany a veřejnost na setkání 

s dotčenými orgány státní správy, a to ve stejný den, avšak od 16 hodin v budově OÚ. Předseda 

spolku pověřen odeslat na obecní úřad Dobšice, na stavební úřad Městec Králové, Odbor životního 

prostředí a zemědělství Poděbrady a Krajského úřadu Žádost dle ustanovení § 70 zákona 

č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Sepsána podpisová 

listina – zmocnění zástupce veřejnosti – Dobšané, z.s. ve věci námitek a připomínek k návrhu 

Územního plánu zveřejněném dne 29.1.2020. Předseda spolku, společně s celým výborem spolku, 

jsou pověřeni se zúčastňovat všech jednání, podávat ústní i písemné námitky a připomínky 

k předloženému návrhu Územního plánu. 

 

Současné vedení obce Dobšice nechalo propadnout původní územní plán. Od roku 2014, za 5 a půl 

roku, současné vedení neprodloužilo platnost územního plánu a ten k 31.12.2019 skončil. Od ledna 

2020 místní občané nemohou stavět, podnikatelé nemohou investovat. Kdo je zodpovědný za tento 

stav?  Kdo bude odpovědný za případné vzniklé škody? 

 

Členové spolku žádají jasné písemné a závazné stanovisko nadřízených a dozorových orgánů ve 

věci správného postupu projednávání nového územního plánu v době, kdy zastupitelstvo obce je 

neúplné / 4 zastupitelé ze sedmi/a čeká se na mimořádné volby dne 14.3.2020.  

 

Dále proběhla bouřlivá diskuze ke konkrétním bodům předloženého územního plánu a zejména 

k těm předloženým návrhům, které by zvýšily dopravní zátěž, uvažovaný lehký průmysl v Libněvsi 

by těžce zatížil dopravu přes celou obec od D11, nebezpečná doprava, nevratné poškození 

krajinného rázu díky nadměrnému záboru další orné půdy ke stavebním účelům, stávající stavební 

plochy nejsou doposud zastavěny a vlastníci nestaví a blokují rozvoj, vznik další průmyslové 

zóny nedaleko KFC, na obecních pozemcích není nic, vyhození stávajících stavebních parcel 

z původního plánu, vše jen osobní zájmy jednotlivců. 

 

 



Regulace územních plánů je postavena na základě veřejného projednávání, a proto veřejnost má 

právo podávat připomínky k předloženým návrhům územního plánu. Spolek Dobšané, z.s. je 

zmocněn místními občany k těmto úkonům i samotným zákonem o ochraně přírody a krajiny. 

 

 

Jednání ukončeno v 19 45 hodin 

 

 

 

    

 


