U S N E S E N Í
číslo 4 / 2013
ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.6.2013 na Obecním úřadě Dívčice
Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání:

1) B e r e n a v ě d o m í :
a) Informaci o plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice ze dne 18.4.2013 s tím,
že je nutné urychleně uzavřít smlouvu o poskytnutí daru Farnímu úřadu Bílá Hůrka ve smyslu
bodu 2,písm.g) tohoto usnesení.
b) Rezignaci p. Zuzany Podolkové Urbanové ze dne 24. 6. 2013 na mandát zastupitelky Obce
Dívčice.
c) Složení slibu nového člena Zastupitelstva obce Dívčice p. Václava Böhma.
d) Informaci starosty p. R. Livečky o povodních v červnu 2013 v obvodu obce.
e) Informaci starosty p.R. Livečky o přijetí stálého pracovníka na práce pro obec.
f) Informaci starosty p.R. Livečky o obdržené dotaci z ČEZ v rámci „ Oranžového roku 2013 “
ve výši 164.000,- Kč.

2) S c h v a l u j e :
a) Zrušení kulturního a sociálního výboru ve smyslu § 84, odst.2, písm. l ) zákona o obcích
č.128/2000 Sb. ( o obcích ) v platném znění .
b) Rozpočtové změny ( rozpočtové opatření č.1/2013 ) v rozpočtu Obce Dívčice.
c) Měsíční odměnu p. Václavu Böhmovi ve výši 713,- Kč s platností od 27. 6. 2013 ve smyslu
§ 84, odst.2, písm. n) zákona o obcích č.128/2000 Sb. v platném znění.

3) V o l í :
a) Členy kontrolního výboru p.V. Böhma a p. I. Vyžrálkovou v souladu s § 84, odst.2, písm. l)
zák. o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění.

4) S o u h l a s í :
a) Bez výhrad se závěrečným účtem Obce Dívčice za rok 2012.
b) S poskytnutím jednorázového finančního příspěvku 20.000,- Kč pro Základní školu v Zahájí
na částečnou úhradu nákladů na asistenta pro 1 žáka z Obce Dívčice, navštěvujícího tuto ZŠ.

Jůsko Zdeněk
místostarosta

Livečka Radek
starosta

Zápis č. 4 / 2013
ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného ve čtvrtek 27.června 2013 od 18 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Dívčice
Přítomni : Radek Livečka, Zdeněk Jůsko, Marian Albrecht, Václav Hanousek, Lenka Kurážová,
Ivana Vyžrálková, Petr Žák, tj. 77 % všech zastupitelů.
Omluven : Václav Horký – prac.důvody.
Zastupitelstvo obce bylo po celou dobu jednání usnášeníschopné.
Dále přítomna předsedkyně OV Dubenec Hana Georgievová a 6 občanů obce.
Zapisovatelem byl starostou určen Zdeněk Jůsko a jako ověřovatelé zápisu byli navrženi Lenka
Kurážová a Petr Žák. Jmenovaní byli schváleni.
Hlasování : 7 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Úvodem starosta R.Livečka seznámil s návrhem programu zasedání zastupitelstva.
1) Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 18.4.2013.
2) Projednání rezignace zastupitelky p.Zuzany Podolkové Urbanové ze dne 24.6.2013.
3) Složení slibu nového zastupitele p.Václava Böhma a předání mu osvědčení o nastoupení do
funkce člena Zastupitelstva obce Dívčice.
4) Projednání zrušení kulturního a sociálního výboru ve smyslu § 84,odst.2) zák.č.128/2000 Sb.
5) Volba zastupitelů I.Vyžrálkové a V.Böhma za členy kontrolního výboru ve smyslu § 84,
odst.2) zák.č. 128/2000 Sb. a schválení měsíční odměny V.Böhmovi.
6) Informace k povodním.
7) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2012.
8) Schválení rozpočtových změn (rozpočtového opatření č.1/2013 ).
9) Různé :
a) Informace k přijetí stálého pracovníka na práce pro obec.
b) Informace k obdržené dotaci na akce v rámci „Oranžového roku 2013“.
c) Projednání poskytnutí jednorázového finančního příspěvku Základní škole v Zahájí.
10) Diskuze.
11) 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 Z.Jůsko seznámil s plněním usnesení ze zasedání zastupitelstva , konaného
dne 18.4.2013. Dosud nebyla uzavřena smlouva s Farním úřadem Bílá Hůrka a nebyl předán
peněžitý dar 5.000,- Kč. Dle starosty byly potřebné údaje ke smlouvě na obec dodány až nyní.
Informace byla vzata na vědomí s tím, že je nutné urychleně smlouvu uzavřít a peníze zaslat ve
smyslu schváleného usnesení zastupitelstva č.3/2013 dle bodu 2, písm.g) Far.úřadu Bílá Hůrka.
Ad 2) Starosta R. Livečka seznámil s písemnou rezignací zastupitelky p. Zuzany Podolkové
Urbanové ze dne 24.6.2013 na funkci člena zastupitelstva a zároveň na funkci předsedkyně
kulturního a sociálního výboru.
Rezignace jmenované byla vzata zastupiteli na vědomí.
Ad 3) Dle dalšího bodu programu složil slib nový zastupitel p. Václav Böhm, který postoupil za
p.Podolkovou z kandidátní listiny ČSSD. Po složení slibu bylo starostou R .Livečkou předáno
V.Böhmovi osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva obce Dívčice.
Od této doby (po složení slibu V.Böhma ) bylo přítomno 8 členů zastupitelstva, tj. 88 %.
Ad 4) Vzhledem k tomu, že předsedkyně kulturního a sociálního výboru p. Zuzana Podolková

- 2 rezignovala na tuto funkci a není jiný kandidát na tuto funkci z řad zastupitelů, byl místostarostou Z.Jůskem podán návrh na zrušení tohoto výboru. Dle zákona o obcích vyplývá povinnost
zřídit pouze výbor kontrolní a finanční, není povinností mít kulturní a sociální výbor, příp. jiné
výbory a komise. Za stávající situace tedy přichází v úvahu zrušení tohoto výboru s tím, že při
pořádání a zajišťování kulturních akcí obce by se na tomto podíleli i zastupitelé z jiných výborů.
Zastupitel M. Albrecht uvedl, že dle něho by se mohl výbor ponechat.
Poté došlo ke hlasování k tomu, kdo je pro zrušení kulturního a sociálního výboru.
Hlasování : 7 x pro, 0 – proti, 1 x zdržel se ( M.Albrecht ).
Ad 5) Místostarostou Z.Jůskem byl podán návrh na zvolení nového zastupitele V.Böhma členem
kontrolního výboru a rovněž i I. Vyžrálkovou, která do současné doby byla členkou kulturního
a sociálního výboru , zvolit členkou kontrolního výboru . S oběma jmenovanými bylo členství
v kontrolním výboru projednáno a s tímto souhlasí . K tomuto návrhu nebyly žádné připomínky
a došlo ke hlasování – volbě obou jmenovaných za členy kontrolního výboru.
Hlasování : 8 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Dále místostarosta Z. Jůsko seznámil s návrhem na měsíční odměny pro nového zastupitele
V.Böhma s platností od 27.6.2013, a to ve výši 713,- Kč, tj. ve stejné výši, jako mají ostatní
zastupitelé – členové výborů.
K uvedenému návrhu na měsíční odměny ve výši 713,- Kč pro V.Böhma nebyly žádné dotazy
ani připomínky a návrh byl schválen.
Hlasování : 7 x pro, 0 – proti, 1 x zdržel se ( V.Böhm ).
Ad 6) Starosta R.Livečka informoval přítomné o průběhu povodně v červnu 2013 v naší obci.
Následky sice nebyly fatální, ale cca pro 11 majitelů nemovitostí, které částečně byly povodní
zasaženy, se rozhodně jednalo o nepříjemné záležitosti. Pokud jde o majetek obce, částečně byla
poškozena silnice z Č. Lhoty do Novosedel a také kaplička v Č. Lhotě. Na připomínku
p.Maňhala, že za poslední 4 roky po různých jednáních nejsou žádné výstupy, uvedl starosta R.
Livečka, že se některé věci ohledně protipovodňových opatření nedotáhly do konce, nyní je
1.krokem sbírání informací od občanů, za informace děkuje, je plánována schůzka
s ing.Freudlem po jeho návratu z dovolené, též jednal s Rybářstvím Třeboň ohledně rybníka
Formánek, také se rozbíhá jednání s Rybářstvím Hluboká a se s.p. DIAMO ohledně propustku
pod vlečkou. Starosta též poděkoval všem, kteří při povodních pomáhali. K problémům
s povodněmi se vyjádřili též p.Fux František a p.V. Kostečka – jsou zarostlé stoky apod., p.
H.Georgievová k odtokovým problémům u její nemovitosti v Dubenci, p. Maňhal k problémům
v Č.Lhotě. Místostarosta Z.Jůsko uvedl, že není možné říci, že se po 4 roky nic neudělalo.
V prvé řadě je třeba říci, že byl vypracován povodňový plán obce, který je základem pro řešení
povodňových opatření a pro získání dotací, dále pokud se týká problémů v Č.Lhotě, provedení
povodňových opatření zbrzdil zamítavý postoj některých vlastníků půdy, přes jejichž pole měl
vést tzv. průleh a problém je i u 1 vlastníka, přes jehož pole má vést odlehčovací stoka mimo
obec do Oblanova.V.Kostečka doplnil, že pokud je mu známo, tak v Č.Lhotě se na záplavách
podílejí 2 mostky, které brání dostatečnému průtoku vody.
Informace k povodním byla vzata na vědomí.
Ad 7) Starosta R.Livečka seznámil přítomné se závěrečným účtem Obce Dívčice za rok 2012.
Závěrečný účet tvoří přílohu č.1 k tomuto zápisu č. 4/2013 ze zasedání zastupitelstva.
K tomuto nebyly žádné připomínky a zastupitelé bez výhrad souhlasili se závěrečným účtem
Obce Dívčice za rok 2012.
Hlasování : 8 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.

- 3 Ad 8) Starosta R .Livečka seznámil s návrhem rozpočtových změn ( rozpočtovým opatřením
č.1/2013 ). V příjmové části se jedná o navýšení v celkové výši 1.092.524,- Kč a ve výdajové
části o navýšení v celkové výši 1.493.524,- Kč.
Rozpočtové opatření tvoří přílohu č.2 k tomuto zápisu č.4/2013 ze zasedání zastupitelstva.
K návrhu rozpočtového opatření nebyly žádné připomínky a bylo schváleno.
Hlasování : 8 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Ad 9) R ů z n é :
a) Starosta R . Livečka informoval přítomné , že byl přijat na práce pro obec stálý pracovník
p.Zach, který jednak vozí děti do Mateřské školy v Olešníku a dále provádí další různé práce pro
obec. Na jeho mzdu a další odvody bude přispívat obci Úřad práce 15.000,- Kč po dobu 1 roku.
Informace byla vzata na vědomí.
b) Starosta R.Livečka informoval, že z ČEZ v rámci „Oranžového roku 2013“ obec obdržela
dotaci v celkové výši 164.000,- Kč, a to na všechny akce na které se o dotaci žádalo.
Informace byla vzata na vědomí.
c) Starosta seznámil přítomné se žádostí Základní školy v Zahájí o poskytnutí příspěvku ve výši
20.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů na asistenta pro 1 žáka z naší obce, navštěvujícího
tuto školu. Žádost je odůvodněna doporučením SPC k přidělení pedagogického asistenta
tomuto žákovi. S poskytnutím jednorázového příspěvku 20.000,- Kč byl vysloven souhlas.
Hlasování : 8 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Ad 10) D i s k u z e :
- V.Kostečka měl ještě připomínku k povodním, a sice že baráky ( nemovitosti ) které jsou postaveny poblíž vody ( potoka ), měly i v minulosti vždy při větších deštích uvnitř vodu, na stěnách
byla plíseň, není možné říkat, že je to až teď a svalovat to v současné době na rybáře.
Ad 11) V 19,10 hodin bylo zasedání zastupitelstva ukončeno.

Zapsal :
Jůsko Zdeněk
místostarosta

Ověřovatelé zápisu :
Lenka Kurážová
Petr Žák

