U S N E S E N Í
číslo 1 / 2013
ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 30.1.2013 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 10. 12. 2012.
b) Informaci o výsledku veřejné zakázky na nákup mikrobusu pro přepravu dětí.
c) Žádost p.Bílkové, aby na internetových stránkách obce byly zveřejňovány mimo usnesení
i zápisy ze zasedání zastupitelstva.

2) S c h v a l u j e :
a) Uzavření kupní smlouvy s vítězem veřejné zakázky na nákup mikrobusu pro přepravu dětí,
a to s firmou M3000, a.s. Praha – Karlín, autorizovaným prodejcem vozidel Mercedes-Benz.

3) S o u h l a s í :
a) V souvislosti s možností čerpání dotací na obnovu a ošetření zeleně, nechat zpracovat žádost
na projekt obnovy a ošetření zeleně v obci Dívčice a v jednotlivých částech obce.
b) Se záměrem najmout externího administrátora dotačních titulů.

Jůsko Zdeněk
místostarosta

Vyvěšeno dne:

Livečka Radek
starosta

Zápis č. 1/2013
ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného ve středu 30.ledna 2013 od 18,30 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Dívčice
Přítomni: Radek Livečka, Zdeněk Jůsko, Václav Hanousek, Václav Horký, Lenka Kurážová,
Zuzana Podolková Urbanová, Petr Žák, tj. 77 % všech zastupitelů.
Omluveni: Marian Albrecht a Ivana Vyžrálková z rodinných důvodů.
Zastupitelstvo obce Dívčice bylo po celou dobu jednání usnášeníschopné.
Dále přítomna předsedkyně OV Dubenec Hana Georgievová a 8 občanů obce.
Zapisovatelem byl navržen Zdeněk Jůsko a jako ověřovatelé zápisu Lenka Kurážová a Václav
Horký.
Všichni jmenovaní byli schváleni.
Hlasování: 7 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Poté starosta Radek Livečka seznámil přítomné s návrhem programu zasedání:
1) Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva 10. 12. 2012.
2) Oznámení o výsledku veřejné zakázky na nákup mikrobusu.
3) Projednání uzavření smlouvy s vítězem veřejné zakázky.
4) Projednání záměru obce nechat zpracovat žádost na projekt obnovy a ošetření zeleně.
5) Projednání záměru najmout externího administrátora dotačních titulů.
6) Různé, diskuze, závěr.
K návrhu programu nebyly žádné připomínky a byl zastupiteli schválen.
Hlasování: 7 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Ad 1) Místostarosta Zdeněk Jůsko seznámil přítomné s usnesením č.9/2012 ze zasedání
zastupitelstva, konaného dne 10. 12. 2012. K tomuto nebyly žádné připomínky, zastupiteli bylo
vzato na vědomí.
Ad 2) Starosta Radek Livečka seznámil s výsledkem veřejné zakázky na nákup mikrobusu pro
přepravu dětí. Z došlých 4 nabídek byly dvě pro neúplnost vyřazeny a ze zbývajících dvou je
s nižší cenou nabídka firmy M3000, a.s. Praha – Karlín. Cenová nabídka je 810.000,- Kč bez
DPH.
Informace byla vzata zastupiteli na vědomí.
Ad 3) Starosta Radek Livečka dále uvedl, že na zakoupení mikrobusu pro přepravu dětí je požádáno o dotaci ze SZIF Praha, výběrové řízení se uskutečnilo dle jejich požadavků, obec se bude
podílet na úhradě mikrobusu částkou cca 422.000.- Kč. S ohledem na to, že firma M3000, a.s.
Praha – Karlín má nejnižší cenovou nabídku, navrhl uzavření kupní smlouvy na zakoupení
mikrobusu s touto firmou.
Hlasování: 7 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Ad 4) Starosta Radek Livečka seznámil přítomné, že v rámci Jihočeského kraje jsou finanční
prostředky na rozvoj krajiny a obnovu venkova, je možno požádat v současné době o dotaci na
zpracování projektové dokumentace na obnovu a ošetření zeleně, tato projektová dokumentace
nemá časově omezenou platnost. Následně pak v příštím roce by se mohla získat dotace na vlastní obnovu a ošetření zeleně. Navrhl, aby se uzavřela smlouva na vypracování žádosti na
projektovou dokumentaci, která by stála obec cca 20.000,- Kč.
Hlasování: 7 x pro uzavření smlouvy, 0 – proti, 0 – zdržel se.

- 2 Ad 5) Starosta Radek Livečka navrhl najmout externího administrátora dotačních titulů, a to
konkrétně p. Simonu Novákovou, která tuto práci dělá pro Obec Pištín. Neměla by pravidelnou
měsíční odměnu, ale byla by odměňována za vyřízení konkrétního dotačního titulu. Návrh
odůvodnil tím, že je velké množství různých dotačních titulů a nelze toto vše sledovat, když na
obci jsou zaměstnáni jen 2 pracovníci.
K návrhu měl připomínku místostarosta Z. Jůsko, a sice že p. Novákové by měl být předán
seznam plánovaných akcí, aby věděla, na jaké dotační tituly se má zaměřit. Dále uvedl, že pokud
se týká stavebních akcí, kde je třeba kromě podání žádosti o dotaci vyřizovat územní rozhodnutí,
stavební povolení, projektovou dokumentaci, výběrové řízení a další písemnosti a podklady, tak
toto rozhodně nám nezajistí p. Nováková, ale bude se muset oslovit firma, která se tím zabývá.
Starosta R. Livečka doplnil, že počítá s tím, že na pracovní poradě se plán. akce upřesní a předal
by se jejich seznam p. Novákové, u stavebních akcí by se oslovila příslušná firma.
K návrhu najmout externího administrátora dotačních titulů (p. Novákovou) na vyřizování
konkrétních dotačních titulů poté proběhlo hlasování.
Hlasování: 7 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Ad 6) Různé – diskuze:
- p. Hana Georgievová vznesla dotaz k tomu, zda se má údajně rekonstruovat obecní budova
(bývalá prodejna) v Novosedlech na hospodu.
V odpovědi uvedl starosta R. Livečka, že je v plánu provést ze strany obce rekonstrukci
sociálního zařízení. Nezávisle na tomto záměru požádal jeden občan z Dívčic, že by měl zájem
tam provozovat hospodu. Tato záležitost se v současné době neřeší.
- p. Bílková vznesla návrh, aby na internetových stránkách obce byly mimo usnesení
zveřejňovány i zápisy ze zasedání zastupitelstva. Starosta R. Livečka uvedl, že by s tím neměl
problém, zastupitelé k tomu neměli připomínky.
V 19 hodin bylo zasedání zastupitelstva ukončeno.

Zapsal:
Jůsko Zdeněk
místostarosta
Ověřovatelé zápisu: Václav Horký
Lenka Kurážová

