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U S N E S E N Í
číslo 6 / 2014
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dívčice , konaného dne 3. listopadu 2014
Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání :
1) B e r e n a v ě d o m í :
a) Složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 zákona č.128/2000 Sb. v platném znění.
2) S c h v a l u j e :
a) Program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.
3) Z ř i z u j e :
a) Finanční, kontrolní a kulturní výbor.
4) V o l í :
v souladu s § 84 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění
a) p. Radka Livečku starostou obce, dlouhodobě uvolněným pro výkon funkce,
b) p. Zdeňka Jůsko místostarostou obce,
c) p. Vladimíra Iru předsedou finančního výboru,
d) p. Mariana Albrechta předsedou kontrolního výboru,
e) p. Vlastimila Kryštůfka předsedou kulturního výboru.
5) S t a n o v í :
a) v souladu s nařízením vlády č. 459/2013 Sb. o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev v platném znění a zákonem č.128/2000 Sb. v platném znění, měsíční odměny
za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto :
řadový člen zastupitelstva 460,- Kč, člen výboru 750,- Kč, předseda výboru 1.060,- Kč,
místostarosta 11.100,- Kč,
b) měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat
od 3.11.2014.

Jůsko Zdeněk
místostarosta

Livečka Radek
starosta
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Zápis č. 6 / 2014
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného v pondělí 3. listopadu 2014
od 18,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dívčice
Přítomni : p.Radek Livečka, p.Zdeněk Jůsko, p.Marian Albrecht, p.Hana Georgievová,
p.Vladimír Ira, p.Pavel Ježek, p.Vlastimil Kostečka, p.Vlastimil Kryštůfek,
p. Lenka Kurážová, tj. 100 % všech zastupitelů.
Dále přítomno 8 občanů obce.
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta p.Radek Livečka, přivítal všechny přítomné . Dále
konstatoval, že je přítomno všech 9 nově zvolených zastupitelů a zastupitelstvo je usnášení
schopné.
( Prezenční listina tvoří přílohu č.1 k zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva ).
Po zahájení následovalo složení slibu člena zastupitelstva, a sice p. Radek Livečka přečetl
znění slibu ( ve smyslu § 69 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění ) a slib stvrdilo bez
výhrady všech 9 nově zvolených zastupitelů slovem „slibuji“ a podpisem ( Listina prokazující
složení slibu člena zastupitelstva obce tvoří přílohu č. 2 k zápisu z ustavujícího zasedání
zastupitelstva).
Starostou p.R.Livečkou byl zapisovatelem určen p.Z.Jůsko a jako ověřovatelé zápisu p.Pavel
Ježek a p.Lenka Kurážová. K tomu nebyly žádné připomínky.
Dále p.R.Livečka seznámil přítomné s programem ustavujícího zasedání zastupitelstva :
1) Volba starosty
2) Volba místostarosty
3) Schválení zřízení výborů a volba předsedů těchto výborů
4) Stanovení měsíčních odměn neuvolněným zastupitelům
5) Různé, diskuze, závěr.
K programu nebyly žádné připomínky a byl zastupiteli schválen.
Hlasování : 9 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Ad 1) P. Radek Livečka oznámil svou kandidaturu na funkci starosty obce na další období. Dále
učinil dotaz, zda je nějaký další návrh na funkci starosty. Žádný další návrh učiněn nebyl a ke
kandidatuře p. Livečky na funkci starosty nebyly žádné připomínky ze strany zastupitelů ani
přítomných občanů obce.
Poté došlo ke hlasování, kdo je pro, aby starostou Obce Dívčice, dlouhodobě uvolněným pro
výkon funkce byl na následující volební období p. Radek Livečka.
Hlasování : 7 x pro, 1 x proti ( M.Albrecht ), 1 x zdržel se ( R.Livečka ).
Radek Livečka byl zvolen starostou obce, dlouhodobě uvolněným pro výkon funkce.
Ad 2) Starosta p. Radek Livečka navrhl na funkci místostarosty na příští období dosavadního
místostarostu p.Zdeňka Jůsko. Dále učinil dotaz, zda je nějaký další návrh na místostarostu obce.
Zastupitel p. Marian Albrecht navrhl na místostarostu p. Hanu Georgievovou.
Starosta p. Livečka poté uvedl, že nejdříve se bude hlasovat o prvém návrhu a pokud bude při
této první volbě místostarosta zvolen, o dalším návrhu se již hlasovat nebude.
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Poté došlo ke hlasování, kdo je pro, aby místostarostou Obce Dívčice byl na následující volební
období p. Zdeněk Jůsko.
Hlasování : 5 x pro, 3 x proti ( M.Albrecht,H.Georgievová,V.Kryštůfek), 1 x zdržel se (Z.Jůsko).
Zdeněk Jůsko byl zvolen místostarostou obce.
Ad 3) Starosta p.Radek Livečka dále uvedl, že dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích se povinně
zřizují výbory finanční a kontrolní a vhodné by bylo zřídit navíc i výbor kulturní. K tomuto
návrhu nebyly žádné připomínky a došlo k hlasování, kdo je pro zřízení výborů finančního,
kontrolního a kulturního.
Hlasování : 9 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Současně došlo k volbě předsedů jednotlivých výborů.
a) Starosta p.R.Livečka navrhl za předsedu finančního výboru p.Vladimíra Iru. K tomuto návrhu
nebyly žádné připomínky.
Hlasování : 8 x pro, 0 – proti, 1 x zdržel se ( V.Ira ).
Vladimír Ira byl zvolen předsedou finančního výboru.
b) Starosta p.R.Livečka navrhl za předsedu kontrolního výboru p.Mariana Albrechta. K návrhu
nebyly žádné připomínky.
Hlasování : 8 x pro, 0 – proti, 1 x zdržel se ( M.Albrecht ).
Marian Albrecht byl zvolen předsedou kontrolního výboru.
c) Starosta p.R.Livečka navrhl za předsedu kulturního výboru p.Vlastimila Kryštůfka. K návrhu
nebyly žádné připomínky.
Hlasování : 8 x pro, 0 – proti, 1 x zdržel se ( V.Kryštůfek ).
Vlastimil Kryštůfek byl zvolen předsedou kulturního výboru.
Po provedené volbě předsedů výborů doplnil starosta p.R.Livečka, aby předsedové do příštího
jednání zastupitelstva předložili návrhy na členy výborů ( výbory musí mít lichý počet členů ,
členem výboru nemusí být zastupitel ).
Ad 4) Ve smyslu nař.vlády č. 459/2013 Sb. v platném znění o odměnách za výkon funkce členů
zastupitelstva a dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění navrhl starosta p.Radek
Livečka měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva ve stejné výši jako dosud, a to :
řadovým členům zastupitelstva 460,- Kč, členům výborů 750,- Kč, předsedům výborů 1.060,Kč a místostarostovi 11.100,- Kč s tím, že měsíční odměny se budou poskytovat od 3.11. 2014.
K návrhu na výši měsíčních odměn a jejich poskytování od 3.11.2014 nebyly žádné připomínky
a uvedený návrh byl schválen.
Hlasování : 9 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Ad 5) Různé – diskuze :
- R.Livečka uvedl, že do 14 ti dnů předpokládá uskutečnění pracovní porady. Následně byl hned
upřesněn termín konání pracovní porady, a sice bude v pondělí 24.11.2014 od 18 ti hodin.
- V.Kostečka – na opravu cesty k p. Havlové ve Zbudově by byla třeba 1 fůra recyklátu, byl by
schopen jí obstarat. K tomu uvedl starosta, aby zjistil cenu a pak se domluví na dalším postupu.
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- P.Ježek – Myslivecké sdružení Blata Dívčice pořádá 6.12.2014 „Poslední leč“ a chtěli by jí
uspořádat v Kulturním domě obce v České Lhotě, zda to bude možné. K tomu uvedl starosta, že
to zřejmě bude možné, nemá zatím žádnou informaci o nějaké akci plánované v kult. domě na
tento datum.
- Z.Jůsko – jako každý rok bude třeba udělat fysické inventury majetku obce a s ohledem na
nové zastupitele by bylo vhodné, aby se jich tito noví zastupitelé zúčastnili a měli tak přehled
o majetku obce, a nebo příp. aby se zúčastnili inventury alespoň v té části obce, kde bydlí.
K tomu doplnil starosta R.Livečka, že opětovně jako předsedu inv.komise hodlá pověřit Mariana
Albrechta a jako člen v komisi aby mj. byl i Z.Jůsko.
- V.Ira – je třeba aby byl zpracován přehled o rozpracovaných akcích a předpokládaných akcích
do dalšího období. K tomu uvedl starosta, že právě za tím účelem bude uskutečněna pracovní
porada zastupitelů.
- Karel Vobr ml. – dotaz k tomu, kdy bude provedena celková oprava silnice do České Lhoty
a zda bude opravena i přes Českou Lhotu. K tomu uvedl starosta R.Livečka, že oprava měla být
provedena již do konce října 2014, zatím se tak nestalo, rozhodně ale by měla být provedena do
konce roku 2014. Oprava bude provedena ale jen na začátek obce Česká Lhota, na opravu přes
ves nemá Správa a údržba silnic prostředky a pokud by obec trvala i na této opravě, tak by asi
neudělali ani opravu od křižovatky k začátku vsi.
V 18,55 hodin bylo ustavující zasedání zastupitelstva obce ukončeno, starosta R.Livečka všem
přítomným poděkoval za účast na jednání.

Zapsal :
Jůsko Zdeněk
místostarosta
Ověřovatelé zápisu :
Lenka Kurážová
Pavel Ježek

