
Usnesení valné hromady DOBŠANÉ, z.s. ze dne 26.3.2022, 

17. 00 hod., Dobšický šenk 

Celkem přítomno 33 členů ze 45, VH je usnášení schopná, 7 hostů 

 

Dnešní valná hromada schvaluje: 

 

1/ předložený program 

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

Muzikář, Alena Kadlecová 

3/ zprávu předsedy – viz samostatný protokol 

5/ zprávu o hospodaření a účetní závěru za rok 2021 – viz samostatné protokoly 

6/ členství v MAS Zálabí, z.s. na rok 2022  

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/ a přijímá a schvaluje nové činné členy:                           

                                                      Michal Muzikář a Tereza Muzikářová a Zdeňka Koubová 

 

Dnešní valná hromada bere na vědomí: 

A/Kalendář aktivit na rok 2022 

1/Novoroční pochod na Holý vrch č. 4 

2/ Informace o hlavních akcí – Dobšický puchýř a Cyklokolo Václava Ježka 

3/ Oslavy 15 let dnes a keltská pouť s rozcestníkem – červen 2022 

4/Letní zabíjačkové hody - září 

5/Výlet na Setkání Dobšic u Týna nad Vltavou 

6/ Alej Dobšanů - posvícení 

7/Spolupráci s MAS Zálabí, z.s., obcemi Sány a Polní Chrčice 

9/Tradiční akce všech spolků  

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



11/ Podanou dotaci na letní muzicírování ve výši 85 000 Kč 

 

B/ Rámcový rozpočet na rok 2022 jako vyrovnaný na příjmové a výdajové stránce cca 150 000 Kč. 

 

C/ Aktuální počet činných členů spolku Dobšané, z.s. k 21.3.2022 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.  

 

B/ O naši činnost je zájem. Všechny aktivity popsány v Občasníku, náš časopis, min. dva krát ročně. 

 

VH Ukládá: 

-odeslat vybraný dobrovolný příspěvek pro Ukrajinu na účet Červeného kříže, vybralo se 1 200 Kč 

-oslovit migranty z Ukrajiny bydlící na Oškobrhu, nabídnout pomoc, zjistit stav materiální sbírky 

organizované obcí Dobšice 

-zajistit a provést důkladné prolití nově vysazených stromů v okolí hřbitova, velké sucho  

-zjistit důvody vykácení mladé zdravé vrby na odpočívadle 

-zajistit umístění promítaného filmu na webu spolku – Otevření Dobšického orloje v roce 2010 a 

keltské slavnosti 

-oslovit vedení obce s dotazem, zda bude obec zajišťovat autobus na Setkání Dobšic 18.6.2022, do 

7.4.2022 – kdy je svolán výbor spolku 

-náklady oslav 15 let spolku ve výši 5 000 Kč proplatit rozpočtem obce po předložení paragonů 

 

 

Zapsal JUDr. Jiří Novák 

Usnesení schváleno všemi přítomnými, valná hromada ukončena v 18 45 hodin, následně oslavy s 

Cidlinkou 

 

 


