Zápis č. 01/2020
ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice konaného 24.02.2020
Místo konání:
Začátek:
Zasedání řídil:

Obecní úřad Dívčice
18:00 hodin
Starosta obce p. Miroslav Stulík

Přítomni:

Miroslav Stulík, Bc. Alena Trčová, Marian Albrecht, Lucie Kabelková,
Bc. Hana Georgievová, Mgr. Vladimír Ira, František Kohel, Roman
Božovský.

Omluveni:
Neomluveni:

Erik Schmidtmayer.
---

Zasedání zahájil starosta obce v 18:01 hodin a přivítal přítomné. Následně starosta obce
určil zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Zapisovatel:
Bc. Alena Trčová
Ověřovatelé zápisu: František Kohel a Roman Božovský
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

8
0
0

Zastupitelstvo bylo po celou dobu zasedání usnášení schopné.
Starosta seznámil přítomné s programem zasedání zastupitelstva.
Program:

Hlasování:

1) Kontrola Usnesení zastupitelstva č. 09/2019 ze dne 30.12.2019.
2) Seznámení zastupitelstva s rozpočtovým opatřením č. 1/2020.
3) Projednání a schválení obecně závazných vyhlášek Obce Dívčice.
4) Projednání prodeje nemovitosti v Dívčicích - vsi.
5) Projednání možného prodeje nemovitosti v Dubenci.
6) Projednání cenových nabídek na opravu kovárny v České Lhotě.
7) Projednání podání žádosti o dotaci na projekt Revitalizace sídelní a
krajinné zeleně na Zbudovských Blatech.
8) Projednání žádosti o finanční příspěvek na veřejnou akci pro spolek 9th
Illinois cavalry regiment.
9) Různé, diskuze, závěr.

pro
proti
zdržel se

8
0
0

K programu nebyly vzneseny žádné připomínky, ten byl zastupiteli hlasováním jednomyslně
schválen.

1) Kontrola usnesení zastupitelstva č. 09/2019 ze dne 30.12.2019
Místostarostka Bc. Alena Trčová seznámila přítomné s Usnesením zastupitelstva č.
09/2019 ze dne 30.12.2019.
Všichni přítomní zastupitelé berou na vědomí.

2) Projednání rozpočtového opatření č. 1/2020 ze dne 30.01.2020.
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 1/2020 ze dne
30.01.2020.
Všichni přítomní zastupitelé berou na vědomí.

3) Projednání a schválení obecně závazných vyhlášek obce Dívčice.
Starosta obce předložil přítomným zastupitelům obecně závazné vyhlášky obce Dívčice a
doporučil jejich schválení. Proběhla diskuze především k vyhlášce o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství.
Starosta obce dává hlasovat o schválení jednotlivých vyhlášek:
Obecně závazná vyhláška obce Dívčice č. 4/2020 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

7
0
1

(Bc. Trčová)

Schváleno většinou přítomných zastupitelů.
Obecně závazná vyhláška obce Dívčice č. 5/2020 o nočním klidu.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

8
0
0

Schváleno všemi přítomnými zastupiteli.

4) Projednání prodeje nemovitosti v Dívčicích – vsi – pozemek parc. č. 60/2
a 46/2.
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s doručenou žádostí o odkoupení pozemku v k. ú.
Dívčice, parc. č. 60/2 o výměře 56m2 a parc. č. 46/2 o výměře 39m2, doručenou dne 29.01.2020
panem Janem Machartem. Po krátké diskuzi dává starosta hlasovat o prodeji pozemku parc. č.

60/2 a parc. č. 46/2 v k.ú. Dívčice panu Janu Machartovi. Cena =52,- Kč/m2.

Hlasování:

pro
proti
zdržel se

8
0
0

Schváleno všemi přítomnými zastupiteli.

5) Projednání možného prodeje nemovitosti v Dubenci – část pozemku
parc. č. 124/1 (PK 1253/69).
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s doručenou žádostí o odkoupení části
pozemku v k. ú. Dívčice, parc. č. 124/1 (PK1253/69) o výměře cca 30m2, doručenou dne
13.01.2020 panem Josefem Vovsem. Pan Voves uvádí, že požadovaný pozemek zasahuje do
jeho vodní nádrže cca 10m (přiložena mapa s vyznačením pozemku). Pan Voves navrhuje, že
v případě souhlasu obecního zastupitelstva s odkupem, zajistí geodetické zaměření části
tohoto pozemku, vč. přesného rozměru plochy. Dále pak po úhradě zajistí vklad do
pozemkového katastru, vč. všech souvisejících poplatků.
Zastupitelé berou prodej pozemku na vědomí, v průběhu diskuze nebyly k prodeji žádné
výhrady. Starosta pověřen jednáním s panem Vovsem, ohledně geodetického zaměření
požadovaného pozemku, aby bylo možné prodej daného pozemku řádně schválit na dalším
zastupitelstvu.
Všichni přítomní zastupitelé berou na vědomí. K prodeji nemají výhrady.

6) Projednání cenových nabídek na opravu kovárny v České Lhotě.
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se zaslanými cenovými nabídkami na opravu
kovárny v České Lhotě. Celkem byly osloveny 4 stavební firmy. Radomír Pekař (Dívčice),
PK Komplet s.r.o. (Č.Budějovice), Marek Hřebejk (Malovičky), František Hošek (Dříteň).
Doručeny pouze 2 cenové nabídky. Radomír Pekař a PK Komplet s.r.o. se vyjádřili, že
nebudou předkládat cenové nabídky, neboť by z kapacitních důvodů nemohli případnou
realizaci zajistit.
1. Stavitelství Hošek – František Hošek
2. Střechy - Hřebejk – Marek Hřebejk

=932.500,- Kč bez DPH.
=492.771,- Kč bez DPH.

Proběhla krátká diskuze, ve které byla vybrána ke zhotovení díla firma Střechy-Hřebejk –
Marek Hřebejk za =492.771,- Kč bez DPH. Starosta dává hlasovat o schválení vybrané
firmy.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

8
0
0

Schváleno všemi přítomnými zastupiteli.

7) Projednání podání žádosti o dotaci na projekt Revitalizace sídelní a
krajinné zeleně na Zbudovských Blatech.

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s přepracovaným rozpočtem projektu , který je
nyní v částce =539.925,- Kč bez DPH. Seznamuje přítomné zastupitele a občany s výší dotace
pro tento projekt, která je ve výši 60%. Obec se tak bude podílet 40%.
Starosta obce dává hlasovat o podání žádosti o dotaci.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

8
0
0

Schváleno všemi přítomnými zastupiteli.

8) Projednání žádosti o finanční příspěvek na veřejnou akci pro spolek 9th
Illinois cavalry regiment.
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s doručenou žádostí o finanční příspěvek na
veřejnou akci ve výši =30.000,- Kč, kterou bude pořádat spolek 9th Illinois cavalry regiment
na Zbudovských Blatech poblíž Kubatova pomníku. Požadovaná částka =30.000,- Kč se zdá
zastupitelům vysoká. Proběhla krátká diskuze.
Starosta obce dává hlasovat o schválení finančního příspěvku.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

0
7
1

(Bc. Georgievová)

Zamítnuto většinou přítomných zastupitelů.

9) Různé, diskuze, závěr



Odkup rybníků – Bc. Georgievová vznesla dotaz, jak to vypadá s odkupem rybníků.
Starosta seznámil přítomné se stále probíhajícím jednáním.
Webové stránky obce – zastupitel pan Roman Božovský seznámil přítomné s nově
probíhajícími změnami na webových stránkách obce Dívčice. Přechod na nové
stránky proběhne během měsíce 03/2020. Plně funkční vč. služeb pro občany by měli
být v průběhu měsíce 06/2020.

Jiné připomínky, náměty k diskuzi, ani dotazy již nebyly od zastupitelů ani občanů vzneseny.
Starosta obce poděkoval přítomným občanům za účast na zasedání zastupitelů Obce Dívčice
a toto v 18:50 hodin ukončil.

Zapsala:

Bc. Alena Trčová

……………………………………

Ověřovatelé zápisu:

František Kohel

……………………………………

Roman Božovský

……………………………………

V Dívčicích, 24.02.2020

USNESENÍ
číslo 01/2020
ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného 24.02.2020 na OÚ Dívčice
Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání:
1) Schvaluje:
a) Obecně závaznou vyhlášku obce Dívčice č. 4/2020 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.
b) Obecně závaznou vyhlášku obce Dívčice č. 5/2020 o nočním klidu.
c) Prodej nemovitosti v Dívčicích – vsi – pozemek parc.č. 60/2 a parc.č. 46/2 v k.ú.
Dívčice.
d) Zadání zakázky na opravu kovárny v České Lhotě firmě Střechy - Hřebejk – Marek
Hřebejk – Klempířské a pokrývačské práce – nejlevnější nabídka.
e) Podání žádosti o dotaci na Revitalizaci sídelní a krajinné zeleně na Zbudovských
Blatech.
2) Bere na vědomí:
a) Usnesení zastupitelstva č. 09/2019 ze dne 30.12.2019.
b) Rozpočtové opatření č. 1/2020 ze dne 30.01.2020.
c) Prodeje nemovitosti v Dubenci – část pozemku parc.č. 124/1 v k.ú. Dívčice.
3) Zamítá:
a) Žádost o finanční příspěvek pro spolek 9th Illinois cavalry regiment ve výši =30.000,Kč.

Bc. Alena Trčová
Místostarostka

Miroslav Stulík
Starosta

