U S N E S E N Í
číslo 9 / 2012
ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného 10.12.2012 na Obecním úřadě Dívčice

Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání :
1) V o l í ve smyslu § 84 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění :
a) Předsedou kontrolního výboru p.Václava Horkého.
b) Členem kontrolního výboru p. Václava Hanouska.
c) Předsedkyní kulturního a sociálního výboru p. Zuzanu Podolkovou Urbanovou.

2) S c h v a l u j e :
a) Měsíční odměny novým zastupitelům s platností od 10.12.2012, a to p. Zuzaně Podolkové
Urbanové a p. Václavu Horkému ve výši 1.007,- Kč a p.Václavu Hanouskovi ve výši 713,Kč. Od nástupu do zastupitelstva obce do 9.10.2012 všem jmenovaným náleží měsíční odměna ve výši 437,- Kč.
b) Odměny za práce pro obec v r.2012, a to kronikáři p.ing.Zdeňku Pokornému ve výši 1.000,Kč, předsedkyni OV Dubenec p.Haně Georgievové ve výši 800,- Kč a bývalé člence kulturního a sociálního výboru p.Lucii Kabelkové ve výši 600,- Kč.
c) Rozpočtové změny ( rozpočtové opatření č.4/2012 ) v rozpočtu Obce Dívčice.
d) Že nakládání s finančními prostředky a hospodaření Obce Dívčice se bude od 1.1.2013 až do
schválení finančního rozpočtu obce na rok 2013 řídit rozpočtovým provizoriem.
e) Obecně závaznou vyhlášku č.3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
f) Směrnici č.1/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
g) Poskytnutí finančního příspěvku občanským sdružením na činnost v r.2013 : ČSŽ v České
Lhotě 3.000,- Kč, Sboru dobrovolných hasičů v České Lhotě 3.000,- Kč, AVZO Dívčice
10.000,- Kč, Futsal klubu Zbudov 15.000,- Kč a TJ Mír Dívčice 20.000,- Kč.
h) Podání žádosti o dotaci z nadace ČEZ – Oranžový rok 2013 na následující sportovní a kulní akce a v souvislosti s tím poskytnutí finančních prostředků obč. sdružením z této dotace :
TJ Mír Dívčice 20.000,- Kč na uspořádání fotbal.turnaje „Memoriál V.Kuráže“, AVZO Dívčice na uspořádání střelecké soutěže 10.000,- Kč, Futsal klubu RL Dubenec na uspořádání
turnaje 15.000,- Kč, ČSŽ a Hasičům v Č.Lhotě na dětský den 10.000,- Kč a na akce pořádané
obcí: Setkání u pomníku J.Kubaty, rozsvícení vánočního stromku a akci pro seniory.
ch) Cenu pitné vody na rok 2013 dle kalkulace a.s. ČEVAK Č.Budějovice, a to 32,28 Kč vč.
14% DPH za 1m3 pitné vody a pevnou složku ( za vodoměr ) 370 Kč vč. 14 % DPH ročně.
i) Inventurní komisi ve složení: předseda komise p.Marian Albrecht a členové komise p.Radek Livečka a p.Zdeněk Jůsko.
j) Jmenování společné výběrové komise na výběr dodavatele mikrobusu pro obec ve složení :
p.Václav Hanousek, p.Václav Horký, p.Zdeněk Jůsko, p.Radek Livečka a p.Zuzana Podolková Urbanová, náhradník p.Jaroslava Posekaná.

3) S o u h l a s í :
a) S dodatkem ke smlouvě mezi Obcí Dívčice a firmou Rumpold s.r.o. Vodňany na svoz a odstraňování komunálního odpadu v roce 2013.

- 2 b) S rozšířením vodovodního řadu v Dívčicích-vsi přes pozemky Rybářství Hluboká cz. a SÚS
Č.Budějovice ke stavebním parcelám p.Pekaře a p.Rysa, který na své náklady vybudují jmenovaní a pak jej bezúplatně předají obci a současně pro účely stavebního řízení uzavřou na
své náklady smlouvy o věcném břemenu s Rybářstvím Hluboká cz. a SÚS Č.Budějovice.
c) V souvislosti s rozšířením vodovodního řadu v Dívčicích s uzavřením smlouvy o smlouvě
budoucí ohledně věcného břemena mezi Obcí Dívčice a Rybářství Hluboká cz. a SÚS České
Budějovice.

4) P o v ě ř u j e :
a) Ve smyslu zák. č. 563/1991 Sb. v platném znění účetní obce p.Jaroslavu Posekanou a předsedkyni finančního výboru p.Lenku Kurážovou předložit do konce měsíce března 2013 zastupitelstvu obce ke schválení účetní uzávěrky za rok 2012.

5) B e r e n a v ě d o m í :
a) Informaci k usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 8.11.2012.
b) Sdělení předsedy kontrolního výboru p.Václava Horkého, že se vzdává všech měsíčních odměn ve prospěch obce, bude-li to možné.
c) Návrh p.Ivany Vyžrálkové na uspořádání „silvestrovského pochodu“ pro občany.

………………..

………………..

Jůsko Zdeněk
místostarosta

Livečka Radek
starosta

Vyvěšeno dne : ___________
Sejmuto dne : ___________

