U S N E S E N Í
číslo 2 / 2013
ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání :

1) B e r e n a v ě d o m í :
a) Informaci k usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice dne 30.1.2013.
b) Rozpočtový výhled Obce Dívčice na rok 2014 a rok 2015.
c) Informaci o zřízení účtu obce u ČNB ve smyslu nařízení dle zákona č.501/2012 Sb.

2) S c h v a l u j e :
a) Rozpočet Obce Dívčice na rok 2013.
b) Realizaci stavby ZTV k novým stavebním parcelám v Dívčicích nádraží z fin. prostředků obce s předpokládanými náklady 10.622.000,- Kč a současně u k l á d á starostovi R.Livečkovi zajistit odbornou firmu na vyhlášení veřejné zakázky na tuto stavbu, provedení výběrového
řízení a zajištění potřebných materiálů pro realizaci stavby.

3) S o u h l a s í :
a) S odmítnutím zasílání příjmů z výnosů daní nebo podílu na nich správcem daně na nově zřízený účet u ČNB a dále aby tyto příjmy byly zasílány nadále na stávající účet obce u ČSOB
a současně u k l á d á starostovi R.Livečkovi o tomto informovat do 31.3.2013 MF a správce daně.
b) Se zařazením správního území Obce Dívčice do územní působnosti Integrované strategie
území regionu MAS Rozkvět zahrady jižních Čech na období 2014 – 2020 realizované MAS
Rozkvět zahrady jižních Čech.
c) Bez výhrad s účetní uzávěrkou ( závěrečným účtem ) Obce Dívčice za rok 2012.
d) S uzavřením „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ mezi SÚS Jihočeského kraje a Obcí Dívčice, týkající se umístění stavby kanalizace a ČOV Dívčice ves – Dubenec
a dále s uzavřením „Smlouvy o zřízení stavby“ s vlastníky pozemků, přes které stavba povede,
a to ve znění dle předložených návrhů textů smluv.

…………………….
Jůsko Zdeněk
místostarosta

Vyvěšeno dne : ___________
Sejmuto dne : ___________

.…………………….
Livečka Radek
starosta
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Zápis č. 2/2013
ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného ve středu 27.března 2013 od 18 ti hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Dívčice
Přítomni : Radek Livečka, Zdeněk Jůsko, Václav Hanousek, Václav Horký, Lenka Kurážová,
Zuzana Podolková Urbanová, Ivana Vyžrálková.
Omluveni: Marian Albrecht – z rod. důvodů, Petr Žák – v zaměstnání.
Zastupitelstvo obce bylo po celou dobu jednání usnášeníschopné.
Dále přítomno 6 občanů obce.
Zapisovatelem byl starostou navržen Zdeněk Jůsko a jako ověřovatelé zápisu Václav Hanousek
a Zuzana Podolková Urbanová. Všichni jmenovaní byli schváleni.
Úvodem starosta R.Livečka seznámil přítomné s návrhem programu zasedání :
1) Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 30.1.2013
2) Informace k povinnosti obce zřídit účet obce u ČNB
3) Schválení přistoupení obce ke strategii MAS Rozkvět zahrady jižních Čech pro plánovací
období 2014 – 2020
4) Schválení textace smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena mezi SÚS Jih.kraje
a Obcí Dívčice (ohledně projektu na ČOV Dubenec )
5) Projednání záměru vyhlásit veřejnou zakázku na zhotovitele stavby ZTV Dívčice
6) Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2013
7) Projednání a schválení účetní uzávěrky obce za rok 2012
8) Různé, diskuze, závěr.
K návrhu programu nebyly žádné připomínky a byl zastupiteli schválen.
Hlasování : 7 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Ad 1) Místostarosta Z. Jůsko seznámil přítomné s usnesením ze zasedání zastupitelstva,
konaného 30.1.2013. K tomuto nebyly žádné připomínky a informace byla zastupiteli vzata na
vědomí.
Ad 2) Starosta R. Livečka seznámil přítomné, že dle zák.č.501/2012 Sb. o rozpočtových
pravidlech, který je účinný od 1.1.2013 ( a novely zák.č.218/2000 Sb.) musí obce zřídit účet u
ČNB, který je určen pro příjem dotací a též pro daňové příjmy. Pokud se týká daňových příjmů,
lze od-mítnout jejich zasílání na tento účet u ČNB a tyto příjmy budou nadále zasílány na
současný ú-čet obce – u nás konkrétně na účet u ČSOB. Případné odmítnutí zasílání daňových
příjmů na účet u ČNB je nutno poslat písemně nejpozději do 31.3.2013 na MF a správci daně
(Fin.úřadu pro Jihočeský kraj ). Starosta navrhl, aby ohledně zasílání daňových příjmů, bylo
podáno odmít-nutí na jejich zasílání na účet u ČNB a zachováno současné zasílání na účet obce u
ČSOB. Dále informoval, že požadovaný účet u ČNB je již obcí zřízen.
Ke zřízení účtu měl dotaz P.Dvořák, zda s ohledem na různé poplatky za vedení účtů, výpisy
apod. by nebylo výhodnější mít tedy jen jeden účet u ČNB. V odpovědi uvedl starosta, že
nikoliv, neb u ČSOB jsou výhodnější úroky a kromě toho obchodní partneři a další orgány i
občané znají současný účet obce u ČSOB a byly by se změnou účtu problémy.
Dále starosta seznámil s textem oznámení obce o vyloučení možnosti použití účtu obce u ČNB
k příjmu výnosu daní nebo podílu na nich převáděných správcem daně obci dle zákona
upravujícího rozpočtové určení daní a dále s tím, aby tyto byly nadále zasílány na současný účet
obce u ČSOB. K textu oznámení nebyly žádné připomínky a bylo k němu provedeno hlasování.
Hlasování : 7x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
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Ad 3) Starosta R.Livečka informoval přítomné, že je nutno schválit přistoupení obce ke strategii
MAS Rozkvět zahrady jižních Čech pro plánovací období 2014 až 2020. Toto schválení je nutné
z důvodu, aby MAS nemusela zpracovávat posouzení SEA ( posouzení vlivu na životní
prostředí). Ze strany MAS je stanoven text znění usnesení, který je závazný.
K uvedenému bodu jednání měl připomínku místostarosta Z.Jůsko, zda není předčasné již nyní
toto schvalovat, když jak zjistil z webových stránek MAS, bude se strategický plán MAS
zpracovávat až na podzim 2013 a my teď máme schvalovat zařazení obce do integrované
strategie MAS na období let 2014 až 2020, když nevíme, co tato strategie bude obsahovat.
Členem MAS obec je a nevidí důvod, proč tedy máme znovu schvalovat zařazení obce do MAS.
Dále Z.Jůsko informoval o vybraných žádostech z 8.výzvy ( z března 2013) a poskytnutých
dotacích, naše obec získala dotaci na opravu budovy obce v Novosedlech ve výši 132.300,- Kč.
Též uvedl, že v dubnu 2013 bude vyhlášena 9. výzva, kde bude na 1 žádost možno dostat dotaci
ve výši maxi-málně 80.000,- Kč. K věci se vyjádřil též V. Kostečka v tom směru, že by se mělo
vědět co bude strategie na další období zahrnovat a pak teprve to projednat. Obdobně se vyjádřil
P.Dvořák.
V.Horký k věci uvedl, že s MAS má dobré zkušenosti, žádosti o dotaci jsou jednodušší než
žádosti o dotace z MZ, SZIF či jiných grantů. Je třeba do orgánů MAS pokud možno prosadit
zástupce od nás, aby bylo více informací o dění v MAS.
Starosta R.Livečka doplnil, že souhlasem se k ničemu obec nezavazuje. Poté seznámil s textem
usnesení, o kterém se bude hlasovat, a sice:
Zastupitelstvo obce Dívčice souhlasí se zařazením správního území obce Dívčice do územní
působnosti Integrované strategie území regionu MAS Rozkvět zahrady jižních Čech na období
2014-2020 realizované místní akční skupinou Rozkvět zahrady jižních Čech.
Hlasování : 6 x pro, 0 – proti, 1 x zdržel se ( Z.Jůsko ).
Ad 4) Jak dále informoval starosta R.Livečka, v souvislosti s plánovanou výstavbou splaškové
kanalizace Dívčice ves - Dubenec a ČOV v Dubenci, kdy kanalizace bude vedena z Dívčic vsi
do Dubence mj. přes pozemky ve správě Správy a údržby silnic Jč kraje, je nutno uzavřít mezi
SÚS Jč kraje a Obcí Dívčice smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a pak po
dokončení této stavby by se následně uzavřela smlouva o věcném břemenu. Prostřednictvím
firmy GPL-Invest s.r.o., která pro obec zajišťuje přípravu této stavby, obec obdržela návrh této
smlouvy, se kterou starosta přítomné seznámil. Z ní mj. vyplývá, že na pozemcích ve správě
SÚS (v návrhu smlouvy uvedených) bude uložena splašková kanalizace a toto věcné břemeno
z hlediska veřejného zájmu bude zřízeno bezúplatně.
Dále v souvislosti s touto plánovanou výstavbou splaškové kanalizace a ČOV je třeba pro vydání
územního rozhodnutí a stavebního povolení souhlas všech vlastníků pozemků, přes které stavba
povede, což znamená, že se s těmito vlastníky musí uzavřít „Smlouva o zřízení stavby“, s jejímž
zněním starosta přítomné seznámil.
K uvedeným smlouvám nebyly žádné připomínky a s uzavřením jak smlouvy mezi SÚS Jč kraje
a Obcí Dívčice, tak i smlouvy mezi Obcí Dívčice a vlastníky pozemků, přes které stavba povede,
byl zastupiteli vysloven souhlas.
Hlasování : 7 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Ad 5) V současné době je připravena k realizaci stavba ZTV ke stavebním parcelám v lokalitě
„Za Černou“ v Dívčicích jak po stránce projektové, tak i pokud se týká stavebních povolení. Dle
projektu předpokládané náklady činí 10.622.000,- Kč ( jedná se o plynovod, vodovod, dešťovou
a splaškovou kanalizaci a veřejné osvětlení ). K realizaci stavby je třeba vyhlásit veřejnou
zakázku na zhotovitele stavby a provést výběrové řízení. S ohledem na výši zakázky je třeba na
vyhlášení zakázky a provedení výběrového řízení najmout firmu (odborníka ). Předběžně již bylo
v této věci jednáno, příp. je možno oslovit ještě někoho jiného, kdo by toto pro obec zajistil a pak
si z nich vybrat. Starosta ještě doplnil, že realizace této stavby by byla uskutečněna z finančních
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prostředků obce, za použití finanční rezervy z minulého období. Následně by se dělala
komunikace, na kterou by si obec vzala úvěr. V diskuzi byl jednoznačně vysloven souhlas
s realizací stavby ZTV k novým stavebním parce-lám v lokalitě „Za Černou“ v Dívčicích a
v souvislosti s tím uloženo starostovi R.Livečkovi za- jistit odbornou firmu ( odborníka ) a
uzavřít s ním smlouvu na vyhlášení této veřejné zakázky, provedení výběrového řízení a zajištění
všech potřebných materiálů pro realizaci stavby.
Hlasování : 7 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Ad 6) Dalším bodem bylo projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2013. Návrh rozpočtu byl
vyvěšen na úřední desce i na web.stránkách obce, rovněž jej obdrželi zastupitelé. Předpokládané
vlastní příjmy jsou ve výši 7.395.000,- Kč, předpokládané výdaje jsou ve výši 16.379.000,- Kč.
Jedná se tedy o rozpočet schodkový. Schodek ( rozdíl mezi příjmy a výdaji ) činí 8.327.100,- Kč.
Tento rozdíl je v plné výši pokrytý finančními prostředky obce z rezervy z minulých let. Jak dále
uvedl starosta R.Livečka, zvýšené výdaje jsou právě z důvodu realizace stavby ZTV.
K rozpočtu doplnil místostarosta Z.Jůsko, že oproti původnímu návrhu došlo ke změně, kdy se
z položky - § 2141 navrhuje převést 60.000,- Kč na položku - § 3744 ( protipovodňová opatření )
z důvodu, že budou náklady na dokončení povodňového plánu obce a na projekt
protipovodňových opatření v Č.Lhotě a tedy je třeba dát tyto finanční prostředky na
protipovodňová opatření.
K návrhu rozpočtu ani ke změně převedení 60.000,- Kč z položky § 2141 na § 3744 nebyly
žádné připomínky a došlo ke hlasování, kdo souhlasí s navrženým rozpočtem Obce Dívčice na
rok 2013.
Hlasování : 7 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Současně vzali zastupitelé na vědomí rozpočtový výhled obce na rok 2014 (s předpokládanými
příjmy i výdaji 10.500.000,- Kč ) a na rok 2015 ( s předpokládanými příjmy i výdaji 7.600.000,Kč ).
Ad 7) Starosta R.Livečka seznámil přítomné s účetní uzávěrkou ( závěrečným účtem) Obce
Dívčice za rok 2012. Výsledek hospodaření byl kladný. Příjmy ( výnosy ) činily za rok 2012
celkem 7.769.411,62 Kč, výdaje ( náklady ) činily celkem 5.789.189,68 Kč.
K závěrečnému účtu Obce Dívčice za rok 2012 nebyly žádné připomínky a byl zastupiteli bez
výhrad schválen.
Hlasování : 7 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Ad 8) Různé, diskuze, závěr :
- P.Dvořák uvedl, že v okolí obce je několik černých skládek, konkrétně u křížku při odbočce
k Agru, u Blatce, u Rysů vily a že tam odpad navážejí místní občané. Starosta v odpovědi uvedl,
že je rád za tuto informaci a bude věc řešit. Ze strany obce se též zvažuje nainstalování tzv. „fotopastí“ aby se podařilo viníky zjistit.
- K uvedenému problému se vyjádřila I.Vyžrálková, a sice viděla auto, které jelo do Kovošrotu
Lorenz a jeho řidič odhodil cestou do křoví pytel s odpadem. Když s řidičem mluvila, proč to
tam hodil, řekl jí že je ze životního prostředí.
- P.Dvořák a J.Tellingerová měli připomínky ohledně Rybářství Hluboká, zvláště k vysokým
hladinám vody a ke způsobu vypouštění rybníků.
- P.Dvořák měl dotaz resp.připomínku, zda by se neměla udělat kromě akcí pro děti také nějaká
akce pro seniory. Starosta R.Livečka v odpovědi uvedl, že akce pro seniory je naplánovaná a
bude uskutečněna.
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- P.Dvořák ještě vznesl další dotaz k tomu, zda budou jako v minulosti uskutečňovány schůze
s občany obce v jednotlivých částech, aby měli zejména starší lidé se možnost na něco zeptat
a dozvědět o dění v obci, dále by bylo vhodné, aby o zasedáních zastupitelstva byli mj. občané
informováni místním rozhlasem. V odpovědi uvedl starosta R.Livečka, že se konáním schůzí
s občany v jednotlivých částech obce bude zabývat, zřejmě by to bylo dobré. Rovněž je možné
i to, aby byli občané o jednáních zastupitelstva informováni mj. z jeho strany ještě i místním
rozhlasem.

V 19,35 hodin bylo zasedání zastupitelstva ukončeno.

Zapsal :
Jůsko Zdeněk
místostarosta

Ověřovatelé zápisu : ______________________
Václav Hanousek

_______________________
Zuzana Podolková Urbanová

