U S N E S E N Í
číslo 3 / 2013
ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 18.4.2013 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 18. 4 .2013.

2) S c h v a l u j e :
a) Výběr zhotovitele na zateplení budovy Obecního úřadu v Dívčicích – firmu Š+H Bohunice
s.r.o. a zároveň u k l á d á starostovi p.R.Livečkovi uzavřít s touto firmou smlouvu o dílo
s tím, že akce se bude realizovat v případě, že obec obdrží na tuto akci dotaci.
b) Rozpočet FKSP (sociálního fondu) na rok 2013 s celkovými zdroji 47.200,- Kč a čerpáním
ve výši 47.200,- Kč.
c) Přijetí pracovníka na práce pro obec a současně u k l á d á starostovi p.R.Livečkovi zajistit
informování občanů obce o této možnosti zaměstnání a na Úřadu práce zjistit, zda v jejich
evidenci se nachází nějaký uchazeč o zaměstnání bydlící v obvodu obce.
d) Zakoupení staršího osobního auta pro potřebu obce v cenové hladině 90.000,- Kč až 100.000,Kč a přívěsu za os. auto a zároveň b e r e n a v ě d o m í, že auto Transportér sloužící na
svoz dětí do MŠ, se po obdržení nového auta ponechá pro potřebu obce, a pokud nebude plně
pro obec využito, bude odprodáno.
e) Změny a doplňky v povodňovém plánu obce.
f) Výroční zprávu obce o poskytování informací za rok 2012 dle zák.č.106/1999 Sb.
g) Poskytnutí dotace 5.000,- Kč Farnímu úřadu Bílá Hůrka na opravu kostela v Nákří.

3) S o u h l a s í :
a) Se zřízením Jednotky SDH Obce Dívčice a s financováním jejího vybavení prostřednictvím
dotace.
b) V případě zájmu s vyhlášením aukce na dodavatele energií (elektřiny a plynu) pro občany
obce a současně u k l á d á starostovi p.R.Livečkovi zabezpečit informaci a průzkum u občanů, zda mají o aukci zájem.

…………………….
Jůsko Zdeněk
místostarosta

Vyvěšeno dne : ____________
Sejmuto dne : ____________

……………………..
Livečka Radek
starosta
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Zápis č. 3 / 2013
ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného ve čtvrtek 18. dubna 2013 od 18 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Dívčice
Přítomni : Radek Livečka, Zdeněk Jůsko, Marian Albrecht, Václav Hanousek, Václav Horký,
Lenka Kurážová, Ivana Vyžrálková, Petr Žák, tj. 88 % všech zastupitelů.
Omluvena : Zuzana Podolková Urbanová.
Zastupitelstvo obce bylo po celou dobu jednání usnášeníschopné.
Dále přítomna předsedkyně OV Dubenec Hana Georgievová a 6 občanů obce.
Zapisovatelem byl starostou navržen Zdeněk Jůsko a jako ověřovatelé zápisu Marian Albrecht
a Lenka Kurážová. Všichni jmenovaní byli schváleni.
Hlasování : 8 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Úvodem starosta R.Livečka seznámil přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva
s tím, že oproti původnímu návrhu navíc do programu navrhuje ještě projednání přijetí
pracovníka na práce pro obec a projednání žádosti Farního úřadu Bílá Hůrka o dotaci na opravu
kostela a dále vypuštění bodu schválení závěrečného účtu obce za rok 2012, který bude dán na
program na příští zasedání zastupitelstva.
Návrh programu zasedání zastupitelstva :
1) Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva ze 27.3.2013.
2) Schválení výběru zhotovitele na zateplení budovy obecního úřadu.
3) Schválení rozpočtu FKSP ( sociálního fondu ) na rok 2013.
4) Projednání přijetí pracovníka na provádění prací pro obec.
5) Projednání nákupu osobního automobilu.
6) Projednání zřízení a financování Jednotky SDH Obce Dívčice.
7) Projednání záměru vyhlásit aukci na dodavatele energií.
8) Schválení změn v povodňovém plánu obce.
9) Schválení výroční zprávy obce o poskytování informací dle zák.č.106/1999 Sb. za rok 2012.
10) Projednání žádosti Farního úřadu Bílá Hůrka o poskytnutí dotace.
11) Různé – diskuze.
12) 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 přítomné s usnesením ze zasedání zastupitelstva,
konaného 27.3.2013. Pokud se týká bodu 2b) usnesení, zatím je dle starosty jedna nabídka na
zajištění vyhlášení veřejné zakázky a provedení výběrového řízení na realizaci stavby ZTV
k novým stavebním parcelám, po obstarání příp. další nabídky bude proveden výběr, komu bude
toto zadáno.
K usnesení z minulého zasedání zastupitelstva nebyly žádné připomínky a informace byla
zastupiteli vzata na vědomí.
Ad 2) Starosta R.Livečka seznámil přítomné, že dne 3.4.2013 proběhlo výběrové řízení na
zhotovitele „Zateplení budovy obecního úřadu čp.41“, které jako veřejnou zakázku malého
rozsahu pro obce zajišťovala firma TOTUS, s.r.o., zastoupená p.Bočánkem. Na provedení této
stavby byly zaslány 4 nabídky, rozhodujícím kritériem pro posouzení nabídek byla nejnižší
nabídková cena. Při výběrovém řízení bylo konstatováno, že jako nejvýhodnější nabídka
(s nejnižší nabídkovou cenou) je nabídka firmy Š+H Bohunice s.r.o. s cenou bez DPH 618.075,-
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Kč ( 747.871,- Kč s DPH ). Na 2.místě se umístil Radomír Pekař, Zednictví Dívčice s cenou bez
DPH 632.742,- Kč ( 765.618,- Kč s DPH ), na 3 místě a.s. Reno Šumava Vlachovo Březí a na 4.
místě firma BS-Build servis s.r.o. Č.Budějovice.
Poté dal starosta R.Livečka hlasovat, kdo je pro zadání akce „Zateplení budovy obecního úřadu
v Dívčicích“ firmě Š+H Bohunice a uzavření smlouvy o dílo s touto firmou s tím, že akce se
bude realizovat v tom případě, že obec obdrží na tuto dotaci.
Hlasování : 8 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Ad 3) Starosta R.Livečka seznámil přítomné s návrhem rozpočtu FKSP ( sociálního fondu ) obce
na rok 2013. Stav fondu ( zůstatek ) k 1.1.2013 činil 28.200,- Kč, navrhuje se příděl 19.000,- Kč,
celkové zdroje tedy budou 47.200,- Kč. Čerpání se předpokládá ve stejné výši, tj. 47.200,- Kč
( příspěvek na závodní stravování, ošatné, odměny a pod. ).
Návrh rozpočtu FKSP obce na rok 2013 byl poté zastupiteli schválen.
Hlasování : 8 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Ad 4) Starosta R.Livečka předložil návrh, aby obec přijala 1 pracovníka do pracovního poměru
jednak na sečení trávy, úklid, různé údržbářské práce apod. V současné době zřejmě p.Dědič již
nebude moci provádět sečení trávy a zůstala by na tyto práce jen p.Špirochová. Bylo by vhodné,
aby se tyto práce pro obec spojily i s funkcí řidiče, který vozí děti do mateřské školky v Olešníku
a jak již předběžně jednal s p.Kuncem, byl by ochoten mimo řidiče dělat pro obec i další práce.
Další možností by bylo přijmout někoho bez zaměstnání z úřadu práce či jiného občana, který by
měl o tyto práce zájem. Z následné diskuze vyplynulo, že přednostně pokud bude zájem by se
měla práce nabídnout nezaměstnaným z obvodu obce, či jiným občanům bydlícím v obci.
V případě schválení návrhu je třeba občany obce o této možnosti zaměstnání řádně informovat a
dále z úřadu práce zjistit, kdo z obce je na úřadě práce veden v evidenci a tyto o možnosti
zaměstnání na obci oslovit.
Po diskuzi proběhlo hlasování k tomu, kdo je pro přijetí pracovníka na různé výše uvedené
práce pro obec s tím, že přednostně by se dle zájmu zaměstnal pracovník bydlící v obvodu obce
či zájemce z evidence úřadu práce, bydlící v obvodu obce.
Hlasování : 8 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Současně bylo uloženo starostovi R.Livečkovi zjistit na Úřadu práce v Č.Budějovicích, kdo
z obvodu obce je u nich veden jako nezaměstnaný v evidenci a dále aby zajistil informování
občanů obce o této možnosti zaměstnání.
Ad 5) Starosta R.Livečka informoval, že nové auto pro svoz dětí do mateřské školky je již
dovezeno do ČR a převezmeme jej někdy v květnu 2013. Dále předložil návrh, aby pro obec
bylo zakoupeno menší osobní auto pro potřebu pracovních jízd jak pro něho, tak i další
pracovníky obecního úřadu. Zatím používá své os.auto a je mu propláceno cestovné.
Předpokládá zakoupit zachovalé auto v cenové hladině cca 90.000,- Kč. Na dotaz
H.Georgievové zda nepřijde levněji proplácet cestovné, než pořídit os. auto pro obec, starosta
uvedl, že nemá os.auto jejich rodiny vždy k dispozici a nemá pak možnost se zúčastnit
některých jednání a myslí si, že méně nákladné by bylo používat auto obce než proplácet
cestovné. Na připomínku M.Kroupové, že obec bude mít nakonec auta tři, uvedl starosta že
původně byl záměr současné auto Transportér na svoz dětí prodat a za získané peníze z prodeje
zakoupit osobní auto a os.přívěs k němu, ale s ohledem na případné přijetí pracovníka na práce
pro obec by se zatím Transportér ponechal pro jeho potřebu, když ale nebude plně využitý, tak
by se prodal. Též se předpokládá, že by se na Transportér nechalo udělat závěsné zařízení a
pořídil též vlek za os.auto, který byl sloužil pro sekáče na přepravu zahradní techniky.
Místostarosta Z.Jůsko doplnil, že pracovních cest je spousta, jezdí se na jednání na JE Temelín,
na kontrolní dny na s.p. DIAMO, na schůze Svazku obcí Blata, MAS, na různá školení, na
Magistrát, Katastrální úřad a další instituce, řada jednání je se Stavebním
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úřadem Zliv, jezdí se na kolaudace, různá místní šetření, další cesty jsou při povolování kácení
stromů, při povolování samovýroby dřeva, vylepování usnesení a dalších informací na
vývěskách v částech obce a tedy by bylo zakoupení os.auta pro tyto potřeby vhodné. Původně
předpokládal, že se toto osobní auto s os.vlekem využije i pro sekáče a přepravu zahradní
techniky a Transporter se prodá.
Po diskuzi proběhlo hlasování, kdo je pro zakoupení staršího zachovalého osobního auta pro
obec v cenové hladině cca 90.000,- až 100.000,- Kč a osobního přívěsu za os.auto.
Hlasování : 8 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Ad 6) Starosta R.Livečka informoval přítomné o záměru zřízení Jednotky SDH, v současné
době tuto dává dohromady, její zřízení projednal s HZS Jč kraje. Nyní se účastní školení k této
problematice na HZS Jč kraje. Na vybavení jednotky má možnost získat SDH dotaci od MAS (
ve výši cca 80.000,- Kč ) se spoluúčastí 10 %. O dotaci by požádal SDH Dívčice, protože však
žadatel musí nejdříve vybavení pořídit, poskytla by obec bezúročnou půjčku SDH Dívčice na
poří-zení vybavení a po obdržení dotace z MAS by zapůjčenou částku vrátila obci, pokud se týká
finanční spoluúčasti 10 %, tato částka by se dala SDH Dívčice jako dar ( cca 9.000,- Kč ). Když
pak bude jednotka fungovat, bude možno zrušit smlouvu s Jednotkou SDH v Nákří. Na dotaz
H.Georgieovové uvedl starosta, že kromě stříkačky nic jiného není třeba. M.Kroupová měla
připomínku, zda náklady na jednotku budou nižší než platba pro Obec Nákří. J.Pechová měla
dotaz, zda je zájem o vstup do jednotky. Starosta uvedl, že by mělo být v jednotce celkem 9
členů, za-tím je 6 a bude jen dobře, když se přihlásí další.
Po diskuzi proběhlo hlasování k tomu, kdo souhlasí se zřízením Jednotky SDH Obce Dívčice
a výše uvedeným financováním vybavení jednotky.
Hlasování : 8 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Ad 7) Starosta R.Livečka dále informoval o možnosti vyhlášení aukce na dodavatele energií pro
občany obce. Tuto možnost již využili v řadě měst a obcí, má informaci např. z Říčan, kde tímto
vysoutěžili pro občany slevu u el.energie 20 % a u plynu 40 %. K tomuto by se musela najmout
agentura, která tyto aukce zajišťuje, náklady by platila obec. Z následné diskuze vyplynulo, že
nejdříve je nutno provést řádnou informaci občanů a průzkum, zda by o aukci byl zájem.
Poté proběhlo hlasování k tomu, kdo souhlasí v případě zájmu občanů o vyhlášení aukce na
dodavatele energií ( elektřiny a plynu ).
Hlasování : 8 x – pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Ad 8) Místostarosta Z.Jůsko seznámil se změnami a doplňky v povodňovém plámu obce, a to
konkrétně se stanoviskem s.p.DIAMO k povodňovému plánu a se změnami předsedy a členů
povodňové komise obce, Krajské povodňové komise a se členy povodňové komise Magistrátu
Č.Budějovice. K tomuto nebyly žádné připomínky a změny a doplňky byly schváleny. Na dotaz
p.Dvořáka uvedl, že v Dívčicích vsi je členem povodňové komise p.V.Dunovský.
Hlasování : 8 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Ad 9) Starosta R.Livečka seznámil přítomné s výroční zprávou Obce Dívčice o poskytování
informací dle zákona č.106/1999 Sb.( o svobodném přístupu k informacím ) za rok 2012. Od
jeho nástupu byla na základě žádosti podána informace v 1 případě, před jeho nástupem jak
zjistil od bývalé starostky žádná žádost nebyla podána. Kromě toho byly podávány běžně různé
informace telefonicky či ústně obecním úřadem, dále místním rozhlasem či informacemi na
úřední desce a na internetových stránkách obce.
K informaci nebyly žádné připomínky a byla vzata zastupiteli na vědomí.
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Ad 10) Starosta R.Livečka seznámil s žádostí Far.úřadu Bílá Hůrka ( faráře P. Nemce ) o
poskytnutí dotace na opravu kostela v Nákří, mělo by se jednat o vybudování drenáží kolem
kostela. Místostarosta Z.Jůsko doplnil, že dle zjištění na OÚ Nákří se jedná o odvodnění kolem
kostela, je na to zpracováván projekt. Na OÚ Nákří se zatím P.Nemec se žádostí o dotaci
neobrátil. Starosta R.Livečka navrhl poskytnout dotaci 5.000,- Kč. V diskuzi mj. uvedl
M.Albrecht, zda by se nemělo počkat, jaké částky na opravu dají z ostatních obcí a pak dotaci
schválit.
Po diskuzi bylo hlasováno k tomu, kdo je pro poskytnutí dotace 5.000,- Kč Farnímu úřadu
Bílá Hůrka na opravu kostela v Nákří.
Hlasování : 7 x pro, 0 – proti, 1 x zdržel se ( M.Albrecht ).
Ad 11) R ů z n é - d i s k u z e :
- p.B.Pekařová poukázala na to, že v křoví u cesty do Kovošrotu je naházený různý odpad,
obdobně se vyjádřil p.Dvořák ohledně černých skládek kolem Dívčic-vsi. Dále uvedl, že pokud
mu dá obec pytle a rukavice, je ochoten odpad sesbírat a nechat odvézt popeláři. Starosta
v odpovědi uvedl, že černé skládky se musí odstranit, právě to by bylo i jednou z náplní přijatého
pracovníka pro obec, dále že obec ráda přijímá nabídku p.Dvořáka na sesbírání odpadů a
zajištění jejich odvozu popeláři.
- p.P.Dvořák měl připomínku ke svozu kontejnerů na sklo, často bývají přeplněné, mělo by se na
jejich naplnění včas reagovat a nechat je vyvézt. V odpovědi starosta uvedl, že bude rád, když
mu občané naplnění kontejnerů z jednotlivých částí oznámí, aby je mohl nechat vyvézt.
- p.J.Pechová měla dotaz, zda je něco nového ohledně záměru zřízení dřevozpracujícího závodu.
Starosta k tomu uvedl, že 1x jednal s rakouským investorem, informoval ho o nesouhlasu části
občanů, jak je mu známo, tak bylo symbolicky vykoupeno několik pozemků, další informace
nemá, DIAMO nijak aktivně ve věci nejedná. Též se formuje odpor proti územnímu plánu, byl
podán 3 občany podnět Krajskému soudu v Č.Budějovicích na zrušení opatření obecné povahy
„Územního plánu Dívčice“.
- p.P.Dvořák měl dotaz k poškození místní komunikace v Dívčicích-vsi od Březovce k Rysů vile
nákladními auty Rybářství Hluboká při výlovu rybníka Březovec. Auta tam jezdila, ač je tam
zákaz vjezdu pro nákl.auta. Starosta uvedl, že si byl komunikaci prohlédnout, není nijak značně
poškozena, jen na 1 místě asi uprostřed a pak na konci u uvedené vily. Jednal s rybáři, i když dle
nich poškození nezpůsobili, asfalt opraví až budou dokončovat opravu silnice u Svoletínku. Na
jízdu nákl.auty po této komunikaci mají mít výjimku. K tomu uvedl p.Dvořák, že má konkrétní
SPZ aut a data, kdy tam jezdili a komunikaci poškodili a jak si ověřil na Magistrátu, žádné
výjimky na jízdu náklad.auty na této komunikaci nemají.
- p.B.Pekařová měla připomínku, že by na dětské hřiště v Dívčicích se mělo dát pískoviště.
Starosta s tím vyslovil souhlas, že by to bylo možné, problém je v tom, aby bylo zabezpečeno, že
bude pískoviště uzavíráno, aby se zabránilo přístupu domácích zvířat.
- p.J.Turková – od března nejde v knihovně internet. Starosta uvedl, že toto již řešil, nyní by měl
již zase začít internet fungovat.
- p.H.Georgievová – dotaz kdy bude sběr odpadového papíru. Dle starosty a místostarosty bude
zajištěn během měsíce května 2013, občané budou o datu informováni.
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- p.I.Vyžrálková – měla připomínku k dětskému hřišti v Dívčicích, kde by bylo třeba udělat
brigádu a opravit zařízení, její děti domů chodí s třískami, bylo by třeba udělat nátěry konstrukcí.
Starosta k tomu uvedl, že bude třeba se podívat na všechna dětská hřiště, obdobně je i v Novosedlech třeba udělat opravu. K tomu uvedl p.V.Horký, že by se mohl oslovit truhlář p.Koberna
z Dubence aby opravy pro obec udělal.
- p.P.Dvořák – měl připomínku ke špatnému stavu kapličky v Dívčicích, která byla nedávno
opravována. I když se tam větrá, tak je tam vlhkost, omítky vzlínají a opadávají.
- p.Lenka Kurážová vznesla připomínku k tomu, že je třeba ořezat větve stromů a křoví k železniční zastávce ve Zbudově, které zasahují do cesty.
Ad 12) V 19,30 hodin bylo zasedání zastupitelstva ukončeno.

Zapsal :
Jůsko Zdeněk
místostarosta

Ověřovatelé zápisu :

________________
Marian Albrecht
________________
Lenka Kurážová

