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U S N E S E N Í
číslo 5 / 2014
ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného 11. 9. 2014 na Obecním úřadě Dívčice
Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání:
1) B e r e n a v ě d o m í :
a) Usnesení č. 4 / 2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice ze dne 26. 6. 2014.
b) Informaci ohledně plánovaného kácení dřevin kolem rybníka „ Pustota “ ve Zbudově
v rámci prováděné akce „ Revitalizace rybníka Pustota „, a v souvislosti s tím že bude vydáno
Obecním úřadem obnovené rozhodnutí o kácení dřevin, namísto původního rozhodnutí z roku
2011.

2) S c h v a l u j e :
a) Pronájem obecního pozemku parc. č. 716 o výměře 112 m2 v Dívčicích, části Novosedly p.
Petru Arsentievovi, bytem Novosedly čp. 3 za roční pronájem 300- Kč s podmínkou, že bude
zároveň zdarma udržovat obecní pozemek p. č. 715/1 před jeho domem čp. 3.
b) Zadání vypracování územní studie ing. Smítkovi na základě žádosti p. Martina Nýdla,
týkající se výstavby rodinného domku na parc. č. 1070 ve Zbudově s podmínkou, že p. Martin
Nýdl se bude finančně podílet na nákladech za zpracování územní studie ve výši 10.000,- Kč.
c) Poskytnutí finanční podpory (účelově vázaného daru) Občan. sdružení MAS - Rozkvět
zahrady jižních Čech ve výši 4.806,- Kč na provozní náklady a financování rozvojových
projektů a akcí.
d) Zhotovitele veřejné zakázky „ Veřejné osvětlení v Dubenci“ – firmu Elektrostav Strakonice
s celkovými náklady 189.803,02 Kč vč. DPH.
e) Rozpočtové opatření č. 4/2014 v rozpočtu Obce Dívčice.
3) S o u h l a s í:
a) S prováděnými opravami místních komunikací firmou ASFALT OK s.r.o. České Budějovice.

Jůsko Zdeněk
místostarosta

Livečka Radek
starosta
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Zápis č. 5 / 2014
ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného ve čtvrtek 11. září 2014 od 18,30 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Dívčice
Přítomni: Radek Livečka, Zdeněk Jůsko, Václav Horký, Lenka Kurážová, Ivana Vyžrálková,
Petr Žák, tj. 66 % všech zastupitelů.
Omluven: Marian Albrecht z rod. důvodů.
Zastupitelstvo bylo od počátku jednání usnášení schopné.
Zapisovatelem byl starostou R. Livečkou určen Zdeněk Jůsko a jako ověřovatelé zápisu navrženi
zastupitelé Petr Žák a Lenka Kurážová. Všichni jmenovaní byli schváleni.
Hlasování: 6 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Poté starosta R. Livečka seznámil s návrhem programu:
1) Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 26. 6. 2014.
2) Projednání žádosti občanů.
3) Projednání žádosti Obč. sdružení MAS-Rozkvět zahrady jižních Čech o finanční podporu.
4) Informace k žádosti o kácení dřevin při revitalizaci rybníku Pustota ve Zbudově.
5) Schválení zhotovitele dodávky veřejného osvětlení v Dubenci.
6) Schválení rozpočtového opatření č.4/2014.
7) Různé, diskuze, závěr.
K návrhu programu nebyly žádné připomínky a byl zastupiteli schválen.
Hlasování: 6 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Ad 1) Místostarosta Z. Jůsko seznámil přítomné s usnesením zastupitelstva č. 4 / 2014 ze dne
26. června 2014. K tomuto nebyly žádné připomínky ani dotazy. Informace byla vzata na
vědomí.
Ad 2) Projednání žádostí občanů:
a) Starosta R. Livečka seznámil se žádostí p. Petra Arsentieva z Novosedel č. 3 o pronájem části
obecního pozemku parc. č. 716 o výměře 27 m2 (pozn.: před vchodem do jeho provozovny
pohostinství). Vzhledem k tomu, že předchozí majitel p. Martin Voldán měl od obce pronajatý
celý pozemek p.č.716 před provozovnou pohostinství o výměře 112 m2 (který zpevnil a je
využíván jako parkoviště pro pohostinství) a dále i pozemek p. č. 715/1 kolem zem. usedlosti
čp. 3, závěr diskuze k žádosti p. Petra Arsentieva je pronajmout mu obdobně jako předtím p. M.
Voldánovi celý obecní pozemek p.č.716 o výměře 112 m2 za 300,- Kč ročně za podmínky, že
bude zdarma udržovat i obecní pozemek p. č. 715/1 před jeho domem čp. 3.
Hlasování: 6 x pro pronájem obec. pozemku p. č. 716 o výměře 112 m2 p. Petru Arsentievovi za
shora uvedených podmínek, 0 – proti, 0 – zdržel se.
V 18,40 hodin se dostavili zastupitelé Václav Böhm a Václav Hanousek a od této doby bylo
přítomno 8 zastupitelů, tj. 88 % všech zastupitelů.
b) Starosta R. Livečka seznámil se žádostí p. Martina Nýdla z Novosedel ze dne 3. 9. 2014.
Martin Nýdl hodlá stavět rodinný domek na parcele č. 1070 ve Zbudově, kterou za tím účelem
zakoupil. Podle stavebního úřadu je ale pozemek v lokalitě, kde je nutno pro povolení stavby
rodin. domku nechat zpracovat pro tuto lokalitu územní studii k územnímu plánu. Z tohoto
důvodu žádá Obec Dívčice o zpracování uvedené studie. K žádosti dále starosta R. Livečka
doplnil, že ve věci jednal se zhotovitelem územního plánu ing. Smítkou, který by byl ochoten
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studii vypracovat, náklady by činily cca 20.000,- Kč. Martin Nýdl je ochoten se na studii
finančně podílet ve výši 10.000,- Kč.
Z následné diskuze vyplynul závěr, aby starosta R. Livečka zadal ing. Smítkovi vypracování
uvedené studie a s Martinem Nýdlem uzavřel dohodu o spolufinancování nákladů na tuto studii
ve výši 10.000,- Kč.
Hlasování: 8 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Ad 3) Starosta R. Livečka seznámil se žádostí Občanského sdružení MAS – Rozkvět zahrady
jižních Čech o poskytnutí finanční podpory (účelově vázaného daru) na provozní náklady
a
financování rozvojových projektů a akcí ve výši 4.806,- Kč. K poskytnutí finanční podpory
v uvedené výši nebyly žádné připomínky a její poskytnutí bylo schváleno.
Hlasování: 8 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Ad 4) Starosta R. Livečka informoval přítomné, že v souvislosti s akcí „ Revitalizace rybníka
Pustota“ ve Zbudově je nutno dle schváleného projektu pokácet větší množství dřevin kolem
uvedeného rybníka. V této věci již v minulosti bylo vydáno rozhodnutí o kácení dřevin, které
však je nutno obnovit. Místostarosta Z. Jůsko k tomu doplnil, že kácení měla firma PROTOM
s.r.o. Strakonice provádět v době vegetačního klidu do konce března 2014, což však provedeno
nebylo a tak bude nutno kácení provést zase až v době vegetačního klidu, tj. od 1. 11. 2014.
I přes to, že rozhodnutí o povolení kácení vydává obec v přenesené působnosti a neschvaluje jej
zastupitelstvo, žádost o povolení kácení dřevin podává obec a je třeba, aby zastupitelé byli o
tomto informováni. Místostarosta dále přítomné seznámil s konkrétními počty a druhy
stromů, včetně jejich obvodů a také s druhy a množstvím křovin, které mají být pokáceny.
Celkem se jedná o 120 kusů stromů a 1.200 m2 křovin, jak vyplývá ze schváleného projektu.
Podle tohoto projektu se pak má vysadit v patě hrází a na březích rybníka celkem 30 kusů
nových stromů (12 kusů dubu letního, 2 kusy břízy bělokoré, 5 kusů olše lepkavé, 2 ks jasan
ztepilý, 3 kusy vrby křehké nebo bílé, 4 kusy vrby nachové a 2 kusy vrby jívy).
K plánovanému kácení dřevin v souvislosti s projektem na „Revitalizaci rybníka Pustota“
ve Zbudově a k vydání patřičného rozhodnutí o kácení nebyly žádné připomínky a informace
byla přítomnými zastupiteli vzata na vědomí.
Ad 5) Starosta R. Livečka informoval, že na akci „ Dodávka veřejného osvětlení v Dubenci “
byly z jeho strany osloveny k podání cenové nabídky na vybudování veřejného osvětlení tři
firmy, a to ELEKTROSTAV Strakonice, ELTODO – CITELUM a SETERM CB, a.s. České
Budějovice. Cenové nabídky na „Dodávku veřejného osvětlení“ byly obci zaslány jen z firmy
Elektrostav Strakonice a z firmy Eltodo - Citelum. Cenově výhodnější nabídka je od firmy
Elektrostav Strakonice, a to v celkové výši 189.803,02 Kč vč. DPH. Od firmy Eltodo-Citelum
činí nabídka 263.086,60 Kč vč. DPH (varianta při použití žárovek LED 297.396,10 Kč vč.
DPH).
Z následné diskuze vyplynul závěr zadat „Dodávku veřejného osvětlení v Dubenci “ firmě
Elektrostav Strakonice, za částku 189.803,02 Kč včetně DPH (varianta LED by byla cca o
30.000 dražší), jak již bylo předběžně dohodnuto na pracovní poradě zastupitelů dne 4. 9. 2014.
Hlasování: 8 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Ad 6) Starosta R. Livečka seznámil s návrhem rozpočtového opatření č.4/2014 v rozpočtu Obce
Dívčice. K tomuto nebyly žádné dotazy ani připomínky a rozpočtové opatření bylo zastupiteli
schváleno.
Hlasování: 8 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Návrh rozpočtového opatření č.4/2024 tvoří přílohu k zápisu č.5/2014 ze zasedání zastupitelstva
ze dne 11. 9. 2014.
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Ad 7) Různé, diskuze:
a) Dotaz I. Vyžrálkové k tomu, zda se bude opravovat silnice III. tř. (nový asfaltový povrch) od
křižovatky do České Lhoty. K dotazu sdělil starosta, že její oprava schválena zastupitelstvem
Jč. kraje sice nebyla, ale ze strany odboru dopravy mu byl dán slovní příslib, pokud jim nějaké
fin. prostředky zbydou, tak by oprava provedena byla. Ještě dodal, že s opravou silnice III. tř.
vedoucí z Vodňan do Dívčic. vsi, a to v úseku z Radomilic do Dívčic se nyní nepočítá.
b) Starosta R. Livečka dále informoval, že od firmy ASFALT OK s.r.o. České Budějovice nechal
opravit poškozenou místní komunikaci po povodni v červnu 2013 mezi Novosedly a Českou
Lhotou – oprava stála 34.470,- Kč bez DPH. Oprava bude obci uhrazena ze strany Jč. kraje.
Tato firma pracuje tzv. technologií SILKOT , kdy se opravované místo zahřívá a lépe se pak
materiál spojí. Počítá, že ještě by se od této firmy udělaly další opravy ve Zbudově a také
v Dívčicích. S provedenými opravami byl vysloven souhlas.
Hlasování: 8 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
c) Na dotaz ohledně rybníčka Formánek ve Zbudově, starosta uvedl, že od minulého zasedání
zastupitelstva zatím s p. Hůdou z Rybářství Třeboň znovu nejednal.
V 19,30 hodin bylo zasedání zastupitelstva ukončeno.
Po ukončení zasedání zastupitelstva, které bylo poslední před komunálními volbami, předal
jménem zastupitelů Petr Žák starostovi Radku Livečkovi upomínkový dárek a podáním ruky
zastupitelé se starostou si poděkovali za vzájemnou spolupráci.

Zapsal:
Jůsko Zdeněk
místostarosta
Ověřovatelé zápisu:
Lenka Kurážová
Petr Žák

