U S N E S E N Í
číslo 7 / 2013
ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného 12.12.2013 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 ze dne 11.11.2013.
b) Informaci , že obec obdržela peněžitý dar 29.000,- Kč od ing. Jiřího Hájka v souvislosti
s projektem „Kraj Jakuba Kubaty – revitalizace krajinné a sídelní zeleně na Zbudovských
Blatech“.

2) S c h v a l u j e :
a) Návrh smlouvy firmy Rumpold Vodňany na svoz a ukládání odpadu pro Obec Dívčice v roce
2014 za stávajících podmínek, tj. úhrada za 1 svozový den 3.500,- Kč bez DPH a za uložení
1 tuny odpadů 1.200,- Kč bez DPH.
b) Návrh smlouvy mezi firmou ČEVAK Č.Budějovice a Obcí Dívčice na dodávku pitné vody
v roce 2014 , dle které činí cena pohyblivé složky - 1 m3 pitné vody 32,95 Kč vč. DPH
( 28,65 Kč bez DPH).
c) Poskytnutí finančních prostředků na činnost místním spolkům a organizacím v roce 2014 :
ZO AVZO Dívčice 10.000,- Kč, FC SVP Zbudov 15.000,- Kč, Sportovnímu rybářskému
kroužku Novosedly 5.000,- Kč, ČSŽ Česká Lhota 3.000,- Kč, TJ Mír Dívčice 30.000,- Kč,
SDH Česká Lhota 21.000,- Kč a 3.000,- Kč na provoz a údržbu has.techniky, podmíněné tím
že budou řádně do konce roku 2013 vyúčtované dotace, poskytnuté obcí v roce 2013 a stejně
tak poskytnuté dotace na r.2014 budou řádně vyúčtované do konce roku 2014 a dále členové
spolků a organizací odpracují během roku 2014 pro potřebu obce bezúplatně určité množství
brigádnických hodin úměrné podle výše poskytnutých dotací na rok 2014; počet hodin bude
upřesněn na jednání zástupců těchto spolků a organizací s Obcí Dívčice.
d) Podání žádosti o dotace z Nadace ČEZ v rámci „ Oranžového roku 2014 “ na následující
kulturní a sportovní akce, a na jejich zajištění pořadatelským organizacím poskytnout
následující finanční prostředky z dotace ČEZ : ZO AVZO Dívčice 10.000,- Kč na střeleckou
soutěž dne 13.9.2014, RL Futsal klubu Dubenec 15.000,- Kč na 3.ročník futsalového turnaje
28.6.2014 v Dubenci, FC SVP Zbudov 15.000,- Kč na letní futsalový turnaj ve Zbudově,
TJ Mír Dívčice 30.000,- Kč na fotbalový turnaj „Memoriál Václava Kuráže“ v srpnu 2014
v Dubenci, Mysliveckému sdružení Blata Dívčice 10.000,- Kč na akci pro děti v rámci
„Měsíce myslivosti“ dne 14.6.2014 ve Zbudově;
a dále podání žádosti o dotace z Nadace ČEZ v rámci „Oranžového roku 2014“ na další akce
pořádané obcí : 5.ročník „Setkání občanů na Zbudovských Blatech v červnu 2014, Rozsvícení
vánočního stromku s lampionovým průvodem dne 29.11.2014 v Dívčicích a na Dětský den
v České Lhotě ( pořádaný obcí ve spolupráci s SDH a ČSŽ Česká Lhota ).
e) Podání žádosti o dotaci z Nadace ČEZ na rok 2014 na rekonstrukci víceúčelového hřiště
v Dívčicích.

- 2 f) Podání žádosti o dotace na rok 2014 z „Programu obnovy venkova“ Jihočeského kraje na
vybudování veřejného osvětlení v Dubenci v souvislosti s pokládkou kabelového el.vedení
NN firmou E.ON Č.Budějovice a dále na opravu pomníku padlých v Dívčicích-vsi.
g) Rozpočtové změny ( rozpočtové opatření č.4/2013 ) v rozpočtu obce na rok 2013.
h) Rozpočtové provizorium na období od 1.1.2014 do doby, než bude schválen řádný rozpočet
obce, nejpozději do 31.1.2014 s tím,že hospodaření obce bude v této době vycházet z rozpočtu
z r.2013 , přičemž nedojde k měsíčnímu překročení 1/12 tohoto rozpočtu. Současně s tím se
u k l á d á starostovi R. Livečkovi zabezpečit s finančním výborem vypracování návrhu
rozpočtu na rok 2014 do konce roku 2013 a jeho včasné vyvěšení na úřední desce , tak aby
mohl být projednán v zastupitelstvu obce nejpozději do konce měsíce ledna 2014.
ch) Směrnici o schvalování účetní závěrky a Harmonogram schvalování účetní závěrky.
3) S o u h l a s í :
a) S tím, aby žádost občanů z České Lhoty ohledně zlepšení bezpečnosti osob a dětí na místní
komunikaci byla vyřešena tak, že bude projednáno s vedením ZOD Blata Sedlec, aby jejich
řidiči, kteří převážně mimo občanů komunikaci používají, při průjezdu obcí Česká Lhota s
nákladními auty a dalšími motorovými vozidly dodržovali zákonem předepsanou rychlost.
Zároveň se u k l á d á starostovi R. Livečkovi projednat tuto věc s předsedou ZOD Blata
Sedlec do konce roku 2013.

Jůsko Zdeněk
místostarosta

Livečka Radek
starosta

Zápis č. 7 / 2013
ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného ve čtvrtek 12.prosince 2013 od 18 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu Dívčice
Přítomni : Radek Livečka, Zdeněk Jůsko, Václav Böhm, Václav Hanousek, Václav Horký,
Lenka Kurážová, Ivana Vyžrálková a Petr Žák, tj. 88 % zastupitelů.
Omluven : Marian Albrecht.
Zastupitelstvo obce bylo po celou dobu jednání usnášeníschopné.
Dále přítomna předsedkyně OV Dubenec p.Hana Georgievová.
Zapisovatelem byl starostou navržen Zdeněk Jůsko a jako ověřovatelé zápisu zastupitelé Václav
Horký a Ivana Vyžrálková.
Všichni jmenovaní byli schváleni.
Hlasování : 8 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Úvodem starosta R.Livečka seznámil přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva :
1) Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 11.11.2013.
2) Projednání žádostí o příspěvek na provoz místních spolků a organizací na rok 2014.
3) Projednání žádosti občanů.
4) Projednání návrhu smlouvy na zajištění svozu odpadů a ceny vodárenských služeb.
5) Schválení rozpočtového provizoria.
6) Schválení rozpočtových změn ( rozpočtového opatření č.4/2013 ).
7) Schválení „Směrnice o schvalování účetní závěrky obce“.
8) Různé – diskuze.
9) Závěr zasedání zastupitelstva.
K návrhu programu nebyly žádné připomínky a byl zastupiteli schválen.
Hlasování : 8 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Ad 1) Místostarosta Z. Jůsko seznámil s usnesením zastupitelstva ze zasedání , konaného dne
11.11.2013. K usnesení doplnil starosta R. Livečka , že dosud neproběhlo jednání o ukončení
pronájmu obec . pozemku p. č.153 s p.Michalem Danielem, neboť se nepodařilo jmenovaného
sehnat. Kromě toho smlouva o pronájmu byla sjednána s jeho rodiči , nová smlouva uzavřena
nebyla a tedy ani nebude nutno pronájem ukončovat. Z toho důvodu bude třeba ve věci vyhlásit
záměr o nový pronájem tohoto pozemku.
K usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 11.11.2013 a k podané informaci starosty nebyly
žádné připomínky a vše bylo vzato zastupiteli na vědomí.
Ad 2) Starosta R.Livečka seznámil přítomné s došlými žádostmi o dotace od místních spolků
a organizací jednak na provoz pro rok 2014 a o dotace na zabezpečení sportovních a kulturních
akcí v rámci „Oranžového roku 2014“. Konkrétně došly následující žádosti o dotace na r.2014:
- ZO AVZO Dívčice 10.000,- Kč na činnost a 10.000,- Kč na zajištění 8. ročníku střelecké
soutěže ve střelbě vzduchovkou a malorážkou pro veřejnost dne 13.9.2014,
- RL Futsal Dubenec – 15.000,- Kč na 3.ročník turnaje Futsal Cup Dubenec dne 28.6.2014,
- FC SVP Zbudov – 15.000,- Kč na zajištění činnosti klubu a 15.000,- Kč na letní futsalový
turnaj na hřišti ve Zbudově,
- Rybářský kroužek Novosedly – 5.000,- Kč ( na rybí násadu do rybníčka ),
- ČSŽ Česká Lhota – 3.000,- Kč na činnost,
- TJ Mír Dívčice – 30.000,- Kč na provoz, 30.000,- Kč na fotbalový turnaj „Memoriál Václava
Kuráže“ v srpnu 2014, 16.000,- Kč na stavební úpravy a 15.000,- Kč na záchytnou síť míčů,

- 2 - SDH Česká Lhota – 32.000,- Kč ( z toho 21.000,- Kč na oslavy 80.výročí SDH a další finanční
prostředky na 2.ročník Loučení s létem, Dětský den, Dožínky a hasičský bál ) , dále 3.000,Kč na provoz a údržbu has. techniky , a též od obce pořízení 3 ks pracovních uniforem pro
nové členy,
- MS Blata Dívčice – 10.000,- Kč na akci pro děti v rámci měsíce myslivosti.
Z následné diskuze k podaným žádostem vyplynulo, že jednotlivé spolky a organizace by za
poskytnuté dotace od obce měly zdarma odpracovat určitý počet brigádnických hodin pro obec ,
a to podle výše poskytnuté dotace, dále že podmínkou pro poskytnutí dotace od obce na r. 2014
bude řádné vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2013, a to nejpozději do konce roku 2013 a také
řádné vyúčtování dotace v roce 2014 do konce roku 2014 . Pokud se týká brigádnických hodin
pro obec ( jejich upřesnění ), bude za tím účelem uskutečněno na obci jednání se zástupci těchto
spolků a organizací. Též bylo konstatováno , že MS Blata Dívčice má dle uzavřené smlouvy na
pronájem bývalé požární zbrojnice v Dubenci ročně pro obec odpracovat 100 hodin zdarma, což
již několik let neplní.
Závěr diskuze byl poskytnout pro rok 2014 z prostředků obce spolkům a organizacím na
činnost : ZO AVZO Dívčice 10.000,- Kč, FC SVP Zbudov 15.000,- Kč, Rybářskému kroužku
Novosedly 5.000,- Kč, ČSŽ Česká Lhota 3.000,- Kč, TJ Mír Dívčice 30.000,- Kč, SDH Česká
Lhota 21.000,- Kč a 3.000,- Kč na provoz a údržbu has.techniky.
Dále požádat o dotaci z ČEZ na „ Oranžový rok 2014 “ mj. na následující kulturní a sportovní
akce a na tyto pořadatelským spolkům a organizacím poskytnout následující finanční prostředky:
ZO AVZO Dívčice 10.000,- Kč na střeleckou soutěž dne 13.9.2014, RL Futsal klubu Dubenec
15.000,- Kč na 3. ročník futsal. turnaje dne 28.6.2014 , FC SVP Zbudov 15.000,- Kč na letní
futsalový turnaj ve Zbudově, TJ Mír Dívčice 30.000,- Kč na turnaj „ Memoriál V.Kuráže “
v srpnu 2014 v Dubenci, Mysliveckému sdružení Blata Dívčice 10.000,- Kč na akci pro děti
v rámci měsíce myslivosti.
Kromě uvedených akcí bude požádáno v rámci „ Oranžového roku 2014 “ o dotace i na další
kulturní akce , a to na 5. ročník „ Setkání občanů na Zbudovských Blatech “ v červnu 2014
( pořadatel obec ) , na Dětský den v České Lhotě ( pořadatel obec , SDH a ČSŽ Č. Lhota ),
Rozsvícení vánočního stromku s lampionovým průvodem dne 29.11.2014 ( pořadatel obec ).
Pokud se týká žádosti TJ Mír o 16.000,- Kč na stavební úpravy , bylo konstatováno, že
stavební úpravy jsou zajištěny stavební firmou z prostředků obce a pokud se týká další žádosti
o 15.000,- Kč na záchytnou síť , bude po pořízení tato proplacena obcí po předložení faktury.
Pokud se týká žádosti SDH Česká Lhota o další fin.prostředky na zajištění kulturních akcí,
bylo konstatováno, že tyto akce které jsou pořádány SDH ve spolupráci s obcí a s ČSZ Č.Lhota,
budou financovány obcí po předložení faktur ze strany SDH a ČSŽ Č.Lhota.
Poté proběhlo hlasování k tomu, kdo souhlasí s poskytnutím finančních příspěvků ze strany
Obce Dívčice v uvedené výši shora jmenovaným spolkům a organizacím za podmínky řádného
vyúčtování jak letošní poskytnuté dotace, tak i dotace na r.2014 a s odpracováním brigádnických
hodin pro obec zdarma ve výši, jak bude upřesněno na jednání se zástupci těchto spolků;
dále kdo souhlasí s tím, aby obec požádala o poskytnutí dotace z ČEZ v rámci „Oranžového roku
2014“ na výše uvedené sportovní a kulturní akce a aby z této dotace od ČEZ obec poskytla na
zajištění akcí výše uvedené částky shora uvedeným spolkům a organizacím.
Hlasování : 8 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Z diskuze dále vyplynulo, aby bylo z Nadace ČEZ požádáno na r.2014 o dotaci ca 300.000,Kč na rekonstrukci víceúčelového hřiště v Dívčicích a z Programu obnovy venkova Jihočeského
kraje o dotaci na vybudování veřejného osvětlení v Dubenci v souvislosti s pokládkou el.vedení
firmou E.ON Č.Budějovice a dále na opravu pomníku padlých v Dívčicích vsi.
Návrh na podání žádostí o dotace na výše uvedené akce byl zastupiteli schválen.
Hlasování : 8 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
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žádají vybudování retardéru na silnici v Č. Lhotě u domku čp. 21 z důvodu bezpečnosti osob
a dětí ( motorová vozidla nerespektují povolenou rychlost ). K věci uvedl starosta R.Livečka, že
dle dotazu na odboru dopravy Magistrátu Č.Budějovice nelze retardér na silnici III. tř. zřídit, ale
s ohledem na to,že jde o málo frekventovanou silnici,kde kromě místních občanů jezdí převážně
jen řidiči ZOD Blata Sedlec, bude vhodné projednat s vedením ZOD Blata Sedlec aby jejich
řidiči při průjezdu obcí s nákladními auty a dalšími motorovými vozidly dodržovali předepsanou
rychlost.
V diskuzi byl s tímto řešením vysloven souhlas,vybudování retardéru by ani nebylo na této
málo frekventované silnici III.tř. vhodným řešením. Je také třeba, aby občané v případě zjevného
překročení povolené rychlosti si napsali SPZ vozidla a čas jízdy,aby ze strany obce se pak mohl
projednat konkrétní případ buď s vedením ZOD Blata Sedlec či s Policií ČR.
Poté došlo ke hlasování, kdo souhlasí s výše uvedeným řešením, tj. projednání záležitosti
s vedením ZOD Blata Sedlec a v souvislosti s tím že se ukládá starostovi R.Livečkovi záležitost
projednat do konce roku 2013 s předsedou ZOD Blata Sedlec.
Hlasování : 8 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Ad 4) Starosta R.Livečka seznámil přítomné s návrhem smlouvy firmy Rumpold Vodňany na
svoz a ukládání odpadu pro Obec Dívčice v roce 2014. Dle návrhu je počítáno provádět svoz
a ukládání odpadu za stejných podmínek jako v r.2013, tj. úhrada za 1 svozový den 3.500,- Kč
bez DPH a za uložení 1 tuny odpadu 1.200,- Kč bez DPH.
K návrhu smlouvy nebyly žádné připomínky a byla zastupiteli schválena.
Hlasování : 8 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Dále starosta R.Livečka seznámil s návrhem smlouvy mezi firmou ČEVAK Č.Budějovice a Obcí
Dívčice na cenu vodného v roce 2014, dle návrhu činí cena pohyblivé složky - 1 m3 pitné vody
32,95 Kč vč. DPH ( 28,65 Kč bez DPH ). Oproti současné ceně 1 m3 vody se jedná o navýšení
o 39 hal. ( nyní činí cena 1 m3 vody 32,56 Kč s DPH ).
Po krátké diskuzi byl s návrhem ceny vodného pro rok 2014 dle předložené smlouvy vysloven
souhlas.
Hlasování : 8 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Ad 5) Starosta R.Livečka předložil zastupitelům návrh na schválení rozpočtového provizoria od
1.1.2014 do doby než bude schválen řádný rozpočet obce.
Z následné diskuze vyplynul závěr, že v současné době není návrh rozpočtu připraven a tedy do
konce roku 2013 už ho není možno schválit, neboť musí být návrh před schvalováním vyvěšen
na úřední desce.
Z uvedených důvodů zastupitelé vyslovili souhlas se schválením rozpočtového provizoria na období od 1. 1. 2014 do doby než bude schválen řádný rozpočet obce , nejpozději do 31.1.2014,
přičemž nedojde k měsíčnímu překročení 1/12 tohoto rozpočtu. Současně se ukládá starostovi
R.Livečkovi zabezpečit s finančním výborem vypracování návrhu rozpočtu obce na rok 2014 do
konce roku 2013 a jeho včasné vyvěšení na úřední desce tak, aby mohl být projednán a schválen
v zastupitelstvu obce nejpozději do konce měsíce ledna 2014.
Hlasování : 8 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Ad 6) Starosta R.Livečka seznámil zastupitele s návrhem rozpočtové změny – rozpočtového
opatření č.4/2013 v rozpočtu obce na rok 2013. K tomuto nebyly žádné připomínky a bylo
zastupiteli schváleno. Návrh rozpočt.opatření č.4/2013 tvoří přílohu zápisu ze zasedání ZO.
Hlasování : 8 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
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a dalších předpisů vypracovanou „ Směrnici o schvalování účetní závěrky“ a „Harmonogram
schvalování účetní závěrky“ a seznámil s návrhy těchto směrnic.
K návrhu směrnice o schvalování účetní závěrky a k návrhu harmonogramu schvalování účetní
závěrky nebyly žádné připomínky a byla zastupiteli schválena.
Hlasování : 8 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Ad 8) R ů z n é - d i s k u z e :
a) Starosta R.Livečka informoval přítomné, že obec obdržela peněžitý dar ve výši 29.000,- Kč
od ing . Jiřího Hájka v souvislosti s projektem „ Kraj Jakuba Kubaty - revitalizace krajinné
a sídelní zeleně na Zbudovských Blatech “.
Informace byla zastupiteli vzata na vědomí.
b) I.Vyžrálková informovala, že vánoční strom před poštou je nakloněný, je třeba jej narovnat
a upevnit, aby se nevyvrátil. K tomu starosta uvedl, že to zařídí.
c) Starosta dále informoval o potřebě zakoupení hliníkového výsuvného žebříku pro potřeby
obce. K zakoupení žebříku nebyly žádné připomínky.
d) Předsedkyně OV Dubenec H. Georgievová měla připomínku ohledně blikajícícho světla
veřejného osvětlení v ulici před jejím domem v Dubenci a též i u dalšího světla v této ulici. Ke
stejnému problému již byly připomínky i ve Zbudově, a to ke světlu před Štěpků a před Koupalů.
K tomu starosta uvedl, že opravy veřejného osvětlení v Dubenci i ve Zbudově budou provedeny
co nejdříve.
Ad 9) V 19,45 hodin bylo zasedání zastupitelstva ukončeno.

Zapsal :
Jůsko Zdeněk
místostarosta
Ověřovatelé zápisu :
Václav Horký
Ivana Vyžrálková

