1

U S N E S E N Í
číslo 4 / 2014
ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného 26. 6. 2014 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 ze dne 15. 5. 2014.
b) Žádost p. Ivo Lexy o prodloužení pronájmu Zbudovské hospody na další období od 1. 1.
2015 a předběžně s o u h l a s í s pronájmem Zbudovské hospody jmenovanému na další 3
roky za stejných podmínek.

2) S c h v a l u j e :
a) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Revitalizace rybníka Pustota ve Zbudově“ mezi Obcí
Dívčice a firmou PROTOM s.r.o. Strakonice s tím, že se stanovuje lhůta pro dokončení prací na
objektu SO4 (vegetační úpravy) do 15. 12. 2014.
b) Bez výhrad účetní závěrku obce Dívčice za rok 2013.
c) Bez výhrad závěrečný účet Obce Dívčice za rok 2013.
d) Rozpočtové změny – rozpočtové opatření č.3/2014.
3) S o u h l a s í :
a) S výstavbou rodinného domku p. Zbyňka Rysa na stavební parcele č.1 135/9 a 1135/10
v Dívčicích-vsi, KÚ Dívčice dle projektové dokumentace po jejím provedeném upřesnění a
projednání s tvůrcem územního plánu.
b) S upuštěním vymáhání dluhu od Michala DANIELA ve výši 500,- Kč za neuhrazený místní
poplatek za odpady v roce 2013.

Jůsko Zdeněk
místostarosta

Livečka Radek
starosta

2
Zápis č. 4 / 2014
ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného ve čtvrtek 26. června 2014 od 18 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Dívčice
Přítomni: Radek Livečka, Zdeněk Jůsko, Marian Albrecht, Václav Böhm, Václav Hanousek,
Ivana Vyžrálková a Petr Žák, tj. 77 % všech zastupitelů.
Omluveni: Václav Horký a Lenka Kurážová.
Zastupitelstvo obce bylo po celou dobu jednání usnášení schopné.
Dále přítomna 1 občanka obce (p. Boh. Pekařová).
Zapisovatelem byl starostou určen Zdeněk Jůsko a jako ověřovatelé zápisu navrženi zastupitelé
Václav Hanousek a Ivana Vyžrálková. Všichni jmenovaní byli schváleni.
Hlasování: 7 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Poté starosta R. Livečka seznámil s návrhem programu:
1) Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 15. 5. 2014.
2) Projednání aktualizace místního poplatku za zhodnocení pozemku.
3) Schválení dodatku s firmou PROTOM,s.r.o. Strakonice.
4) Schválení účetní závěrky za rok 2013.
5) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2013.
6) Projednání a schválení rozpočtových změn ( rozpočt.opatření č.3/2014 ).
7) Různé – diskuze.
8) Závěr zasedání zastupitelstva.
K návrhu programu nebyly žádné připomínky a byl zastupiteli schválen.
Hlasování: 7 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Ad 1) Místostarosta seznámil přítomné s usnesením zastupitelstva ze dne 15. 5. 2014. K tomuto
nebyly žádné připomínky ani dotazy. Informace byla vzata na vědomí.
Ad 2) Starosta R. Livečka informoval o návrhu na aktualizaci (zvýšení) místního poplatku za
zhodnocení pozemku možností na připojení k vodovodu. Předběžně byl návrh projednán na
pracovní poradě se závěrem tento poplatek neměnit. Obdobně vyzněla i diskuze na zasedání
zastupitelstva se závěrem tento poplatek neměnit a ponechat na současném stavu.
Ad 3) Jak dále uvedl starosta R. Livečka, s ohledem na skutečnost, že firma PROTOM s.r.o.
Strakonice, která pro obec realizuje stavbu „ Revitalizace rybníka Pustota “ ve Zbudově,
neprovedla včas v době vegetačního klidu do konce března 2014 pokácení dřevin dle projektu,
bude muset kácení provést až zase v době vegetačního klidu, tj. od konce měsíce října 2014 a
z toho důvodu termín dokončení stavby je z původního termínu 30.6.2014 nutno posunout.
Firmou PROTOM s.r.o. byl zpracován dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se stanovením termínu pro
dokončení prací na objektu SO4 ( vegetační úpravy ) do 15.12.2014. Firma si je vědoma toho, že
jejich pochybením bude nutno nejen kácení ale i novou výsadbu dřevin a osetí travinou dělat až
na podzim a berou odpovědnost za to, když se tato pozdní výsadba nepřijme, na své náklady na
jaře 2015 provedou výsadbu novou. Stavba musí být provedena v tomto roce a rovněž dotace
musí být vyúčtována do konce roku 2014.
V diskuzi byl s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě vysloven souhlas s ohledem na to, že ani
jiná možnost není, když stavba musí být skončena a vyúčtována do konce roku 2014, i když se
bude výsadba dřevin a osetí travinou provádět v nevhodnou dobu. Též byla v diskuzi zmíněna i
odpovědnost firmy PROTOM, pokud se výsadba nepřijme, že musí provést na své náklady na
jaře 2015 novou výsadbu dřevin a osetí travinou.
Hlasování: 7 x pro uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, 0 – proti, 0 – zdržel se.
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Ad 4) Starosta R. Livečka seznámil přítomné s účetní závěrkou obce Dívčice za rok 2013
( rozvahou, výkazem zisků a ztrát a přílohou, se zprávou o výsledcích finanční kontroly, se
zprávou o provedené inventarizaci a zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření).
K účetní závěrce nebyly žádné připomínky ani dotazy a byla schválena všemi přítomnými
zastupiteli.
Hlasování: 7 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Po provedeném hlasování byl všemi přítomnými zastupiteli podepsán protokol o schvalování
účetní závěrky za rok 2013.
Protokol o schvalování účetní závěrky tvoří přílohu č. 1 k zápisu č.4/2014 ze zasedání ZO Obce
Dívčice ze dne 26. 6. 2014.
Ad 5) Starosta R. Livečka seznámil přítomné se závěrečným účtem obce Dívčice za rok 2013.
K závěrečnému účtu obce Dívčice nebyly žádné dotazy ani připomínky a byl schválen všemi
přítomnými zastupiteli.
Hlasování: 7 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Závěrečný účet Obce Dívčice za rok 2013 tvoří přílohu č. 2 k zápisu č.4/2014 ze zasedání ZO
Obce Dívčice ze dne 26. 6. 2014.
Ad 6) Starosta R. Livečka seznámil s návrhem rozpočtových změn – rozpočtovým opatřením č.
3/2014. V příjmové části se jedná o navýšení 319.166,- Kč a ve výdajové části o navýšení
480.000,- Kč. K návrhu rozpočtových změn nebyly žádné připomínky a byl schválen všemi
přítomnými zastupiteli.
Hlasování: 7 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Návrh rozpočtového opatření č.3/2014 tvoří přílohu č. 3 k zápisu č.4/2014 ze zasedání ZO Obce
Dívčice ze dne 26. 6. 2014.
Ad 7) R ů z n é :
a) Starosta R. Livečka informoval přítomné, že bývalý občan obce – části Dubenec Michal
DANIEL dluží obci místní poplatek za odpady za rok 2013 ve výši 500,- Kč. Vzhledem k tomu,
že již v obci nebydlí a zřejmě asi ani nikde nepracuje a ani když zde ještě bydlel, na urgence o
zaplacení místního poplatku nereagoval, bylo by problematické tuto částku na něm vymáhat a
náklady by byly větší než samotný poplatek a proto navrhuje, aby bylo ze strany obce upuštěno
od vymáhání dluhu od Michala DANIELA ve výši 500,-Kč. V následné diskuzi byl s navrženým
postupem vysloven souhlas.
Hlasování: 7 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
b) Starosta R. Livečka seznámil s dopisem p. Ivo Lexy, který má pronajatou hospodu ve
Zbudově. Koncem roku 2014 mu končí pronájem a jmenovaný má zájem o pronájem hospůdky
na další období. Žádost p. Ivo Lexy byla vzata na vědomí a předběžně byl vysloven souhlas
s pronájmem hospody ve Zbudově jmenovanému na další 3 roky za stejných podmínek jako
dosud.
c) Jak dále uvedl starosta R. Livečka, obec se má pro Stavební úřad ve Zlivi vyjádřit k plánované
výstavbě rodinného domku p. Zbyňka Rysa na stavební parcele v Dívčicích - vsi. K projektové
dokumentaci (jedná se o atypické řešení) měl původně připomínky stavební úřad ve Zlivi, neb
plánek byl v rozporu s územním plánem obce. Posléze pak proběhlo upřesnění a projednání
projektové dokumentace s projektantem a tvůrcem územního plánu a nyní se má ke stavbě také
vyjádřit obec, zda s ní souhlasí. Z diskuze vyplynulo, že pokud není třeba kvůli tomu měnit ÚP
( a starosta uvedl, že nikoliv), zastupitelé s uvedenou výstavbou souhlasí.
Hlasování: 7 x pro výstavbu dle upřesněného projektu, 0 – proti, 0 – zdržel se.
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d) Starosta R. Livečka informoval, že ve věci získání bývalého obecního rybníčku „Formánek“
ve Zbudově zpět pro obec od Rybářství Třeboň dostal od rybářů návrh směnit pozemky, a sice
obec by získal Formánek a bývalý Dlouhý rybník ve Zbudově a od obce by chtěli hráz kolem
rybníka Blatec. V diskuzi byly různé názory, např. hráz kolem Blatce byla ze získané dotace za
spoluúčasti obce ošetřena nákladem kolem 1.000.000,- Kč, na druhé straně rybníček Formánek
má v užívání Rybářství Třeboň (dříve Hluboká ) 20 let, rybníček je zpustlý, zanesený bahnem,
nic do něj neinvestovali a neudržovali jej, je rozbitá výpust, stejně tak nemá žádnou hodnotu
bývalý Dlouhý rybník ve Zbudově, proč nedali k Formánku např. koupaliště ve Zbudově. Bylo
by třeba ještě prověřit, zda obec nemá ještě nějaké jiné pozemky kolem rybníků na výměnu.
Další možností je, aby byl vznesen oprávněný požadavek na Rybářství Třeboň, aby z důvodů
protipovodňových opravili výpust na Formánku.
V dané věci nebylo zastupiteli přijato žádné usnesení.
e) Místostarosta Z. Jůsko v rámci diskuze informoval přítomné, že zastupitelé ve Vodňanech
odmítli stavbu pily rakouského investora, dále o tom, že obdobně jako před minulými volbami,
tak i nyní dává na zvážení, zda by nebylo vhodné zvýšit počet zastupitelů a zřídit radu obce,
která zde v minulosti bývala. Nakonec k nadcházející slavnosti ve Zbudově k výročí postavení
pomníku J. Kubaty uvedl, že dle plakátů bude prováděn svoz lidí na slavnost z různých vesnic
jako Olešníka, Velice, Dřítně a dalších a z naší obce a jejich částí, kterých se to jako Blatských
obcí zejména dotýká, se lidé svážet nebudou, kdo tohle vymyslel. K tomu uvedl starosta, že je
zájem, aby přišlo hodně lidí a proto ten svoz z uvedených vesnic, bude si to vozit Dříteň svým
autobusem, není problém, aby p. Míka svážel autobusem z našich částí, ještě během pátku se to
může vyhlásit místním rozhlasem.
V 19,25 hodin bylo zasedání zastupitelstva obce skončeno.

Zapsal:
Jůsko Zdeněk
místostarosta
Ověřovatelé zápisu:
…………………...
Václav Hanousek
…………………...
Ivana Vyžrálková

