Zápis č. 09/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice konaného 30.12. 2019
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, Erik
Schmidtmayer (nahlášen pozdější příchod).

Omluveni:
Neomluveni:

Roman Božovský.
---

Zasedání zahájil starosta obce v 18:03 hodin a přivítal přítomné. Následně starosta obce
určil zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Zapisovatel:
Bc. Alena Trčová
Ověřovatelé zápisu: Bc. Hana Georgievová a Mgr. Vladimír Ira
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

7
0
0

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

Hlasování:

1) Kontrola Usnesení zastupitelstva č. 08/2019 ze dne 02.12.2019.
2) Schválení rozpočtu obce Dívčice pro rok 2020, schválení střednědobého
rozpočtového výhledu na rok 2021 a rok 2022 a schválení sociálního fondu
pro rok 2020.
3) Seznámení zastupitelstva s rozpočtovým opatřením č. 12/2019.
4) Projednání a schválení obecně závazných vyhlášek Obce Dívčice o
místních poplatcích.
5) Projednání zřízení věcného břemene se společností E.ON a.s.
6) Projednání odměn zastupitelů pro rok 2020.
7) Projednání žádostí o finanční příspěvky.
8) Různé, diskuze, závěr

pro
proti
zdržel se

7
0
0

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

1) Kontrola usnesení zastupitelstva č. 08/2019 ze dne 02.12.2019
Místostarostka Bc. Alena Trčová seznámila přítomné s Usnesením zastupitelstva č.
08/2019 ze dne 02.12.2019.

2) Schválení rozpočtu obce Dívčice pro rok 2020, schválení střednědobého
rozpočtového výhledu na rok 2021 a rok 2022 a schválení sociálního fondu
pro rok 2020.
V 18:09 dorazil zastupitel pan Erik Schmidtmayer.
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem rozpočtu obce Dívčice pro rok
2020. Zastupitelstvo obce Dívčice projednalo návrh rozpočtu na rok 2020 a schvaluje tento
návrh rozpočtu, navýšený ve výdajové části o =7.000,- Kč (příspěvky pro hospic sv. J.
Neumana v Prachaticích =6.000,- Kč a příspěvek pro Jihočeské centrum pro zdrav. postižené
=1.000,- Kč) a navýšený ve financování.
Starosta dává hlasovat o schválení rozpočtu obce Dívčice pro rok 2020.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

8
0
0

Schváleno všemi přítomnými zastupiteli. Rozpočet obce byl schválen schodkový.
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem střednědobého rozpočtového
výhledu na rok 2021 a rok 2022, doporučil schválení a poté dal hlasovat.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

8
0
0

Schváleno všemi přítomnými zastupiteli.
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem sociálního fondu pro rok 2020,
doporučil schválení a poté dal hlasovat.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

8
0
0

Schváleno všemi přítomnými zastupiteli.

3) Projednání rozpočtového opatření č. 12/2019.
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 12/2019.
Všichni přítomní zastupitelé berou na vědomí.

4) Projednání a schválení obecně závazných vyhlášek obce Dívčice o
místních poplatcích.
Starosta obce předložil přítomným zastupitelům obecně závazné vyhlášky obce Dívčice o
místních poplatcích a doporučil jejich schválení. Proběhla diskuze především k vyhlášce o
místním poplatku z pobytu a k vyhlášce o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Starosta obce dává hlasovat o schválení jednotlivých vyhlášek:
Obecně závazná vyhláška obce Dívčice č. 1/2020 o místním poplatku ze psů.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

8
0
0

Schváleno všemi přítomnými zastupiteli.
Obecně závazná vyhláška obce Dívčice č. 2/2020 o místním poplatku z pobytu.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

6
0
2

(Schmidtmayer, Bc. Trčová)

Schváleno většinou přítomných zastupitelů.
Obecně závazná vyhláška obce Dívčice č. 3/2020 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

7
0
1

(Bc. Trčová)

Schváleno většinou přítomných zastupitelů.

5) Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene č. CB-014330047329/004
a CB-014330047996/002 se společností E.ON Distribuce, a.s.
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s doručenou Smlouvou o zřízení věcného
břemene č. CB-014330047329/004 od společnosti E.ON Distribuce, a.s. Věcné břemeno se týká
umístění distribuční soustavy – nového kabelového vedení NN a kabelové skříně – Česká
Lhota. Rozsah věcného břemene vymezuje Geometrický plán č.: 849-810/2019 zhotovený
firmou GING s.r.o.. Po krátké diskuzi dává starosta hlasovat o schválení a uzavření Smlouvy.

Hlasování:

pro
proti
zdržel se

8
0
0

Schváleno všemi přítomnými zastupiteli.
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s doručenou Smlouvou o zřízení věcného
břemene č. CB-014330047996/002 od společnosti E.ON Distribuce, a.s. Věcné břemeno se týká
umístění distribuční soustavy – nového kabelového vedení NN - Dubenec. Rozsah věcného
břemene vymezuje Geometrický plán č.: 848-796/2019 zhotovený firmou GING s.r.o.. Po
krátké diskuzi dává starosta hlasovat o schválení a uzavření Smlouvy.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

8
0
0

Schváleno všemi přítomnými zastupiteli.

6) Zvýšení odměn od 01.01.2020 neuvolněným zastupitelům, předsedům a
členům výborů a komisí
Starosta informoval přítomné o navyšování odměn a platů ve veřejné správě o 10% od
01.01.2020. Předložil návrh o schválení navýšení odměn, se zdůvodněním, že by tím rád
motivoval všechny zastupitele k činnosti ve výkonu svých funkcí. S tímto souhlasí i
místostarostka Bc. Alena Trčová, která návrh starosty podpořila. Z navýšení je v návrhu
vyjmuta odměna místostarosty. Starosta vyzval k vyjádření všech přítomných zastupitelů, zda
chtějí navýšit odměny či ponechat stávající. Zastupitel Mgr. Vladimír Ira sdělil přítomným
„pokud je schvalován deficitní rozpočet, není vhodné zvyšovat odměny neuvolněných
zastupitelů“. Většina přítomných odsouhlasila, že odměny navýšeny nebudou. K tomu se
vyjádřila místostarostka Bc. Alena Trčová, že v tomto případě by ráda motivovala aktivně
pracující zastupitele formou mimořádných odměn.
Starosta poté dává hlasovat o nenavýšení odměn:
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

5
1
2

(Bc. Trčová)
(Stulík, Kabelková)

Schváleno většinou přítomných zastupitelů.

7) Projednání žádosti o finanční příspěvky.
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s doručenou žádostí o finanční příspěvek ve
výši =6.000,- Kč pro Hospic sv. J. N. Neumanna o.p.s. - Prachatice, která byla doručena dne
02.12.2019. Proběhla krátká diskuze.
Starosta obce dává hlasovat o schválení finančního příspěvku ve výši =6.000,- Kč.

Hlasování:

pro
proti
zdržel se

8
0
0

Schváleno všemi přítomnými zastupiteli.
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s doručenou žádostí o finanční příspěvek ve
výši =1.000,- Kč pro Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. – České
Budějovice, která byla doručena dne 25.10.2019. Proběhla krátká diskuze.
Starosta obce dává hlasovat o schválení finančního příspěvku ve výši =1.000,- Kč.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

7
0
1

(Stulík)

Schváleno většinou přítomných zastupitelů.
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s doručenou žádostí o finanční příspěvek ve
výši =7.681,- Kč pro Prevent 99 z.ú. - Strakonice, která byla doručena dne 18.11.2019.
Proběhla krátká diskuze.
Starosta obce dává hlasovat o schválení finančního příspěvku ve výši =7.681,- Kč.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

0
8
0

Zamítnuto všemi přítomnými zastupiteli.

8) Různé, diskuze, závěr




Stočné – zastupitelka Lucie Kabelková, která se stará o administrativu stočného,
upozornila na zjištěné nedostatky při kontrole údajů obdržených ze společnosti
ČEVAK a.s. s údaji uvedenými místními občany ve Smlouvách o odvádění odpadních
vod. Došlo ke zjištění, že někteří občané uvádějí jako jediný zdroj vody vodovodní
přípojku, ale dle údajů od společnosti ČEVAK a.s. jsou patrné vysoce podlimitní
odběry, což vede k úvahám o možném jiném vodním zdroji např. odběr vody ze
studny či vrtu. Tyto občany bude proto obec Dívčice vyzývat k vyjádření.
Zapůjčení obecního traktoru s řidičem – na základě několika podnětů místních
občanů o možnost pronájmu obecního traktoru, bylo zastupiteli rozhodnuto o
možnosti pronájmu traktoru s řidičem pro místní občany. Cena pronájmu je stanovena
na =500,- Kč/hod.

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 19:42 hodin ukončil.

Zapsala:

Bc. Alena Trčová

……………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Bc. Hana Georgievová

……………………………………

Mgr. Vladimír Ira

……………………………………

V Dívčicích, 30.12.2019

USNESENÍ
číslo 09/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného 30.12.2019 na OÚ Dívčice
Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání:
1) Schvaluje:
a) Schodkový rozpočet Obce Dívčice na rok 2020 a rozpočet sociálního fondu na rok
2020.
b) Střednědobý rozpočtový výhled Obce Dívčice pro roky 2021 a 2022.
c) Obecně závaznou vyhlášku obce Dívčice č. 1/2020 o místním poplatku ze psů.
d) Obecně závaznou vyhlášku obce Dívčice č. 2/2020 o místním poplatku z pobytu.
e) Obecně závaznou vyhlášku obce Dívčice č. 3/2020 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.
f) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. CB-014330047329/004 se společností
E.ON Distribuce, a.s.
g) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. CB-014330047996/002 se společností
E.ON Distribuce, a.s.
h) Nezvyšování odměn (platů) neuvolněným zastupitelům, předsedům a členům výborů a
komisí, které je možno navýšit od 01.01.2020 o 10%.
i) Finanční dar pro Hospic sv. Jana N. Neumanna o.p.s. Prachatice ve výši =6.000,- Kč.
j) Finanční dar pro Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. České
Budějovice ve výši =1.000,- Kč.
2) Bere na vědomí:
a) Usnesení zastupitelstva č. 08/2019 ze dne 02.12.2019.
b) Rozpočtové opatření č. 12/2019 ze dne 30.12.2019.
c) Návrh (na základě žádosti) o zápůjčce obecního traktoru vč. řidiče pro občany
Dívčicka za =500,- Kč/hod.

3) Zamítá:
a) Žádost o dotaci pro Prevent 99 z.ú. Strakonice ve výši =7.681,- Kč.

Bc. Alena Trčová
Místostarostka

Miroslav Stulík
Starosta

