1

USNESENÍ
číslo 1 / 2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného 25. 1. 2017 na OÚ Dívčice

Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání:

1) Bere na vědomí:
a) Usnesení zastupitelstva č. 9/2016 z 29. 12. 2016.
b) Návrh na vypracování změny sběru tříděného odpadu.
c) Zprávu o inventuře v obcích.

2) Schvaluje:
a) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o nočním klidu.
b) Změny ceny výběru stočného v obcích mimo ČOV Dívčice od roku 2018.
c) Žádosti od místních spolků o příspěvky na činnost.

3) Ukládá:
a) Starostovi uskutečnit schůzku v Č. Lhotě z důvodu obhlídky a posouzení
opravy stoky a úprav kanalizace.
b) H. Georgievové zpracovat podklady pro změnu přílohy k OZV o sběru
tříděného odpadu.

Georgievová Hana

Kostečka Vlastimil

Livečka Radek

místostarostka

místostarosta

starosta
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Zápis č.1/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného 25. 1. 2017 v 18,00 h. na OÚ Dívčice
Přítomni: Livečka Radek, Albrecht Marián, Bc. Georgievová Hana, Kostečka Vlastimil,
Ježek Pavel,
Nepřítomni, omluveni: Mgr. Ira Vladimír, Kurážová Lenka,
Nepřítomni bez omluvy: Jůsko Zdeněk, Kryštůfek Vlastimil,
Zastupitelstvo bylo po celou dobu usnášení schopné (55,5 %).
Zasedání byli přítomni občané, viz prezenční listina jako příloha zápisu.
Zasedání zahájil starosta R. Livečka v 18,05 hodin.
Provedením zápisu pověřil místostarostku H. Georgievovou. Jako ověřovatele zápisu navrhl
p. Kostečku a p. Albrechta. Všichni jmenovaní byli hlasováním jednomyslně schváleni.
Starosta seznámil přítomné s programem zasedání zastupitelstva.
Program zasedání:
1) Kontrola Usnesení zastupitelstva č. 9/2016 z 29. 12. 2016.
2) Schválení Obecně závazné vyhlášky o nočního klidu.
3) Projednání návrhu na změnu výběru stočného.
4) Projednání návrhu na změnu sběru třídění odpadu.
5) Schválení žádostí od místních spolků o příspěvek.
6) Různé, diskuze, závěr.
K programu nebyly vzneseny žádné připomínky a ten byl zastupiteli hlasováním jednomyslně
schválen.
ad1)
Místostarostka H. Georgievová přečetla Usnesení zastupitelstva č. 9/2016 z 29. 12. 2016.
Starosta podal vysvětlení o neuskutečnění schůzky v Č. Lhotě (obhlídky a posouzení opravy
stoky a úprav kanalizace) z důvodu nepříznivého počasí. Termín bude domluven mezi
účastníky.
Jiné připomínky ani dotazy nebyly vzneseny. Usnesení bylo přítomnými zastupiteli vzato na
vědomí.
ad2)
H. Georgievová přečetla Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o nočním klidu (dále jen OZV).
R. Livečka konstatoval, že noční klid jsou povinni dodržovat všichni, mění se pouze hlášení
velkých akcí obci. Každoročně opakované akce s nepřesně určeným datem, které nejsou
součástí OZV, budou zaznamenány v příloze vyhlášky.
Připomínky vzneseny nebyly. Vyhláška bude vyvěšena na úřední desce a webových
stránkách obce. Starosta dal o OZV hlasovat.
Hlasování: 5 x pro, 0 x proti, 0 x zdržel se
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ad3)
Projednání návrhu na změnu výběru stočného.
Předseda finančního výboru p. V. Ira zpracoval kalkulaci pro model rámcového
rozpočtu úpravy cen stočného v obcích bez ČOV. Fakturace za stočné zůstane v režii obce
Dívčice. Máme tak výhodu určování přiměřeného nárůstu ceny pro občany. Bude tak i
vytvářena finanční rezerva pro obnovu, provoz a opravy kanalizací, jak obci ukládá zákon.
Starosta navrhuje nastartovat cenu 4 Kč/m³ od roku 2018 a následné navyšování
á 2 Kč/m³ do roku 2022. Důvodem je uzavření smluv o stočném s občany a dohoda s
Čevakem o poskytování výše odběru vody smluvních odběrných míst. Pro zpracování výběru
stočného je potřeba získávat údaje o objemu odběru vody a zajistit administrativní
zpracování výběru stočného obcí. Vzhledem k fakturačnímu období Čevaku, které je
stanoveno od září do srpna v následujícím roce, je určena změna výběru stočného od roku
2018.
Uživatelé kanalizace bez vodovodní přípojky si mohou zřídit měřící zařízení na své
zdroje vody, aby bylo možné určit stočné podle odběru. Druhou variantou pro tyto případy
bude cena určena podle celostátní měrné spotřeby pro osobu tj. 36m³/rok.
Cena stočného pro rok 2017 zůstává tedy do srpna jako dosud.
O ceně a provozních podmínkách pro odběrná místa občanů v Dívčicích-nádraží
budou probíhat jednání. I přes zájem obce provozovat stočné, bude cena pro ČOV Dívčice na
úrovni stanovené MZe. Cena je určena na financování nákladů stočného a musí být
garantována po dobu určenou pro dotaci. Pro trvale hlášené občany uvažujeme na
přechodné období o dotačním příspěvku na náklady stočného obcí.
Připomínky:
M. Albrecht se dotazoval na případ, kdy občané nejsou připojeni na vodovod, jakou
formou bude probíhat účtování. Tito občané si musí vybrat jednu z výše uvedených možností
odběru a to podle svého uvážení. Vypouštění stokové vody bez náhrady je zákonem
nepřípustné a bude sankcionováno.
Paní Tellingerová se dotazovala na problém odpařování vody z bazénu. V tomto
případě je výpusť vody nižší než odběr.
H. Georgievová se zasazovala o zajišťování administrativy stočného obcí Dívčice.
Důvodem je především vlastní regulace ceny stočného, jeho provozování a hospodaření.
Další připomínky přítomnými zastupiteli vzneseny nebyly. Starosta dal hlasovat o schválení
změny ceny výběru stočného v obcích mimo ČOV od roku 2018.
Hlasování: 5 x pro, 0 x proti, 0 x zdržel se

ad4)
Změna sběru tříděného odpadu.
R. Livečka informoval o uspokojivém třídění komunálního odpadu v obci. Po otevření
sběrného místa v Dívčicích, kdy si obec bude regulovat sběr z podstatné části sama, chceme
více motivovat obyvatele obcí k šetrnému nakládání s odpadem. Občané, kteří příkladně
separují odpad k recyklaci, by měli mít možnost, získávat finanční bonusy. Tyto budou
odečítány v následném roce při platbě za odpad a občané tak mohou získávat slevy na
poplatku.
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Program sběru spočívá: Občané, kteří se budou chtít účastnit bonusového sběru,
obdrží šťítky s evidenčním číslem domu. Nadále bude platit systém sběru plastů a tetrapaků
do pytlů a papíru do balíků. Pytle by měly být dostatečně naplněny, aby jejich objem splňoval
minimální váhu 2 kg a označeny nalepením evidenčního štítku sběratele. Tyto pytle budou
při odběru zváženy, šťítek naskenován. Za dodržení této podmínky bude přičten ke kontu
čísla domu bonus. Množství bonusů a jejich finanční hodnota bude ještě stanovena.
Sběrné pytle a svoz bude provozovat obec vlastními prostředky.
Připomínky občanů:
Paní Tellingerová měla dotazy, zda se snížil objem smíšeného odpadu, kam se má
odkládat použitý olej a, že igelitové pytle od Rumpoldu jsou v této chvíli menší než dříve.
Starosta odpověděl, že informaci o výši množství smíšeného odpadu za uplynulý rok dodá,
olej ukládat do hnědých kontejnerů na bioodpad do uzavíratelných nádob. Velikost pytlů od
Rumpoldu závisí na jeho smluvním dodavateli firmy. Pytle pro nový sběr v obci mohou být po
vyčerpání starých zásob jiné.
Starosta na dotaz M. Albrechta o povinnosti bonusového sběru konstatoval, že pro
občany, kteří se nezapojí do připravovaného programu, se nic nezmění a bude jim nadále
odebírán tříděný odpad jen bez bonusů.
Další připomínky vzneseny nebyly. H. Georgievová zpracuje podklady pro vyhlášení změn
sběru.
Zastupitelé vzali na vědomí.
ad5)
Schválení příspěvků místním spolkům.
Příspěvky místním spolkům byly, jako každoročně, zahrnuty do rozpočtu obce na rok 2017.
Spolky žádaly o příspěvky viz tabulka v příloze

Obec plánuje k těmto výdajům ještě 95.000,- na svoje pravidelně pořádané akce.
Celkové výdaje pro obec činí 148.000,-. Výdaje žádané spolky na ČEZ jsou ve výši 147.000,Připomínky zastupitelů:
H. Georgievová připomínkovala zaktualizovat na webu obce informace o místních
spolcích a uvádění krátkých zpráv o využívání přidělených příspěvků. Prezentace akcí spolků
např. formou fotografií by jistě vzbudila další zájem občanů.
Zastupitelé měli připomínky k výši příspěvku pro AVZO na ochrannou zeď u střelnice,
neboť ta není majetkem obce. Navrhli, aby si tento spolek vzal na starost údržbu dětského
hřiště v Dívčicích vsi (sečení trávy, aj.). Připomínky k případnému snížení příspěvku měly p.
Pechová a p. Tellingerová z důvodu zachování střeleckých soutěží pořádaných AVZO. Další
diskuze osvětlila, že i ostatní spolky (myslivci, fotbalisti, futsalisti) se podílejí na požadované
pomoci obcí (při zajišťování akcí Slavností Kubaty, rozsvěcení stromečku a další výpomoci).
Zastupitelé chtějí rozvoj spolků a zapojování jejich členů do života obce.
Další připomínky nebyly vzneseny a starosta dal o schválení žádostí hlasovat.
Hlasování: 5 x pro, 0 x proti, 0 x zdržel se

5

ad6)
Různé, diskuze, závěr
Starosta předložil a informoval:
a) O opakované žádosti o příspěvek spolku Prevent 99 Strakonice na příspěvek pro
drogově závislé. Názor, že podpora těchto organizací by neměla být namísto státu
suplována obcemi, sdíleli všichni zastupitelé.
b) Přečetl zprávu policie o stavu trestných činů. Podle policie došlo během roku
k jejímu mírnému nárůstu. Zpráva je přílohou zápisu.
c) Inventurní zpráva proběhla v pořádku.
Zastupitelé vzali na vědomí.
d) Informoval o ztrátě zájmu kupujících o pozemky ZTV Dívčice za odhadní cenu
650,-. H. Georgievová vyjádřila svůj názor, o nutnosti vrátit téma prodeje do
jednání zastupitelstva s návrhem na debatu o úpravě ceny těchto pozemků na
tržní cenu. Prodej připravených pozemků s limitováním dotačních podmínek a
zalidněním obce je ve veřejném zájmu a je pro ní důvodem k opakované diskuzi o
ceně.
e) H. Georgievová podala zprávu o schůzce s lesníkem Ing. Krejčířem ohledně
odborného vedení péče o lesy, které jsou v majetku obce. Zastupitelé se shodli, že
budou učiněny další kroky pro uzavření spolupráce s odborným lesním
hospodářem.
f) Paní Trčová vznesla požadavek na vybudování víceúčelového hřiště u fotbalového
hřiště v Dubenci. R. Livečka vysvětlil možnosti obce a předpokládaný nárůst
množství dětí v Dívčicích. Není možné zbudovat ve všech obcích taková hřiště.
V Dubenci byla navrhována rekonstrukce hřiště na tenis a je zahrnuta do POV
Dívčice 2017 - 2020. V. Kostečka doporučil zpřesnit vizi požadavku, i ve spolupráci
s dětmi v Dubenci, jaké prvky ke sportovnímu využití by bylo možné zrealizovat a
kam.
g) Oprava bytu v Dubenci byla dokončena. Paní Špirochová obdržela klíče
k nastěhování.
Další náměty k diskuzi již nebyly nikým vzneseny.
Zastupitelé se dohodli na termínu příštího zasedání na 1. 3. 2017 v 18 v zasedací místnosti
obce.
Zasedání zastupitelů bylo ukončeno ve 20,10 hodin v zasedací místnosti obce.

Ověřovatelé zápisu:
Vlastimil Kostečka
Marian Albrecht

Zapsala:
Hana Georgievová
30. 1. 2017
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