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USNESENÍ
číslo 10/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného 18. 12. 2017 na OÚ Dívčice

Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání:

1) Bere na vědomí:
a)

Usnesení zastupitelstva č. 9/2017 ze dne 22. 11. 2017

2) Schvaluje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Rozpočtové opatření č. 8/2017
Cenu vodného pro rok 2018 (1m³ za 41,34 Kč s DPH)
Dodatek č. 1/2018 ke smlouvě o svozu odpadů se společností Rumpold
O odstranění a svozu směsného odpadu
Smlouvu o zřízení věcného břemene u navrhované přeložky kabelů u mostku
směrem do Dubence (k.ú.Dívčice, p.č.76)
Zveřejnění záměru prodeje zbytného pozemku ve Zbudově
Podání návrhu na využití dotace z POV JčK
Finanční dar pro SDH Dívčice

Bc.Georgievová Hana

Kostečka Vlastimil

Livečka Radek

místostarostka

místostarosta

starosta
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Zápis č. 10/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného 18. 12. 2017 v 18, 00 h. na OÚ Dívčice
Přítomní zastupitelé: Livečka Radek, Bc. Georgievová Hana, Kostečka Vlastimil,
Kryštůfek Vlastimil, Kurážová Lenka,
Nepřítomni s omluvou: Albrecht Marian, Mgr. Ira Vladimír, Ježek Pavel,
Jůsko Zdeněk (bez omluvy)
Zastupitelstvo bylo po celou dobu zasedání usnášení schopné.
Přítomní občané na zasedání p. Stulík M. a p. Motl T. z Novosedel.
Zasedání zahájil starosta R. Livečka v 18,05 hodin a přivítal přítomné.
Provedením zápisu pověřil p. H. Georgievovou.
Jako ověřovatele zápisu byli navrženi p. Kryštůfek Vlastimil, p. Kurážová Lenka,
Všichni jmenovaní byli hlasováním jednomyslně schváleni.
Starosta navrhl změnu pořadí projednávání bodů v Programu ZZ. Připomínky ke změně
nebyly vzneseny. Zastupitelé jednomyslně schválili.
Program zasedání:
1) Kontrola Usnesení zastupitelstva č. 9/2017 ze dne 22. 11. 2017
2) Rozpočtové opatření č. 8/2017
3) Schválení cen vodného pro rok 2018
4) Schválení dodatku ke smlouvě o svozu odpadů
5) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
6) Žádosti občanů
7) Různé, diskuze, závěr
K programu nebyly vzneseny žádné připomínky, ten byl zastupiteli hlasováním jednomyslně
schválen.

ad 1) Kontrola Usnesení zastupitelstva č. 8/2017 ze dne 25. 10. 2017
Místostarostka H. Georgievová seznámila přítomné s Usnesením zastupitelstva
č. 9/2017 ze dne 22. 11. 2017.
Připomínky ani dotazy k výše uvedenému Usnesení nebyly vzneseny.
Zastupitelé vzali na vědomí.
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ad 2) Rozpočtové opatření č. 8/2017 ze 18.12.2017
Starosta předložil zastupitelstvu zpracované rozpočtové opatření č. 8/2017.
Důvody výdajů byly projednány a odsouhlaseny v dubnu a červnu t.r.. Rozdíl je hrazen
z finanční rezervy obce.
Připomínky k RO č. 8/2017 nebyly a toto je přílohou dnešního zápisu ze zasedání.
Zastupitelé jednomyslně schválili.

ad 3) Schválení cen vodného pro rok 2018
Návrh ceny ČEVAK pro vodné za 1m³ na rok 2018 činí 41,34 Kč s DPH. Po dohodě
s ČEVAK dochází ke snížení ÚVN (úplné vlastní náklady) pro ČEVAK, a to z důvodu snížení
nájmu obcí. Proto je nárůst ceny vodného pro následující rok pouze o 1,01%.
Celá kalkulace cen pro vodné pro hospodářský rok 2018 je k nahlédnutí v příloze zápisu.
Starosta doporučil hlasovat o přijetí. Připomínky ke správě vodného ČEVAKem nebyly
vzneseny.
Schváleno všemi přítomnými zastupiteli.

ad 4) Dodatek č. 1/2018 ke smlouvě o svozu odpadů
Společnost Rumpold předložila cenu za odstraňování a svoz směsného komunálního
odpadu kategorie „O“. Celková cena za 1 tunu skutečně převzatého odpadu je stanovena na
1270,- bez DPH (navýšení o 70,-). Cena za svozový den 3750,-.
Podle plánu 100% recyklace a zpracování odpadů do r. 2025 bude cena
pravděpodobně narůstat. Cena spol. Rumpold, za odstranění nebezpečných, separovaných a
ostatních odpadů, vč. dopravy, je k nahlédnutí na OÚ Dívčice.
Připomínky:
Po dokončení vybudování, vybavení a zprovoznění sběrného místa v Dívčicích (předpoklad –
jaro 2018) se budeme snažit o cenovou stabilizaci ve sběru odpadů. Cena za svoz pro občany
se nemění.
Starosta dal hlasovat o uzavření dodatku č. 1/2018 se společností Rumpold o odstranění a
svozu směsného odpadu.
Schváleno všemi přítomnými zastupiteli.

ad 5) Smlouva o zřízení věcného břemene
Společnost Jiří Pos se Spol. EON předložili obci Dívčice Smlouvu o zřízení věcného
břemene u navrhované přeložky kabelů u mostku směrem do Dubence (k.ú. Dívčice, p.č. 76).
Stanovená výše tohoto nároku činí příjem 10. 000,- pro obec.
Připomínka ze strany zastupitelů nebyly žádné.
Starosta dal hlasovat o Smlouvě o zřízení věcného břemene.
Schváleno všemi přítomnými zastupiteli.
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ad 6) Žádosti občanů
Manželé Vítovcovi ze Zbudova žádají o odkup pozemku o výměře cca 141 m² (p.č.:
1011/3 a 1015/2). Jedná se o část nevyužívaného obecního pozemku končící stokou za
zahradou žadatelů. Stav zjištěn po upřesnění hranice pozemku po digitalizaci.
Připomínky:
Návrh je zveřejnit záměr prodeje zbytného pozemku se systémem prodeje a cenou určenou
zastupitelstvem (52,-/m², viz. Usnesení č. 9/2017, bod 2c).
Starosta dal hlasovat o vyvěšení záměru zbytného pozemku.
Schváleno všemi přítomnými zastupiteli.

ad 7) Různé, diskuze, závěr
R. Livečka informoval:
a) O stavu vyplacení ceny za převod plynovodu do spol. EON. Svazek obcí Blata, jehož
jsme součástí, odsouhlasil Smlouvu o převodu plynovodu do EON. Na tuto smlouvu navazuje
finanční vypořádání obcím.
b) Do konce t.r. bude podaná žádost o dotaci z POV JčK pro dokončení rekonstrukce
budovy č. 28 ve Zbudově.
Připomínky zastupitelů: Rekonstrukce interiérů a zhotovení sociálního zařízení v objektu,
bude sloužit nejen místním občanům, ale i jako zázemí pro účastníky konaných Slavností
Kubaty. Rekonstrukci je nutné dokončit do data slavnosti.
Starosta navrhl hlasování o podání a využití dotace z POV pro tento účel.
Schváleno všemi přítomnými zastupiteli.
c) Navrhl schválení daru pro místní SDH ve výši 16.000,-. Částka bude použita na
úhradu koberce v Dívčické posilovně a členské příspěvky.
Připomínky: Sbor funguje jako pohotovostní pomocná jednotka při povodních a
mimořádných událostech. Bylo by potřeba rozvinout aktivitu při výchově dětí v tomto oboru,
účastnit se soutěží (pozn. M. Stulíka).
Starosta navrhl hlasování o schválení daru.
Schváleno všemi přítomnými zastupiteli.

Diskuze občanů:
M. Stulík se dotazoval na kácení stromů u Novosedel. Kácení neprobíhalo podle jeho
názoru jen v obecním lesíku, stromy nebyly dostatečně označené, tamní občané nebyli
informováni o možnosti samovýroby, stále se jen kácí, nevysazuje se.
Odpovědi:
R. Livečka schválil likvidaci napadených smrků kůrovcem a likvidace těchto stromů by měla
být co nejrychlejší. Povolení bylo uděleno p. Švejdovi pro zásobení topivem hospůdky ve
Zbudově, na akci podíleli další pomocníci.
Hranice pozemku byla určena za pomoci GPS s ohledem na sousední pozemky. Co se týká
přesného určení hranice pozemků, byla snaha o digitalizované zaměření lesů, které by mělo
následovat v rámci pozemkových úprav. Zatím se tak nestalo.
V. Kostečka: Stromy byly označeny dostatečně barvou a podle dostupné mapy k.ú. Dívčice,
byly v majetku obce. Pokud někdo zjistil, že bylo káceno v soukromém lese, měl by učinit
ohlášení na policii.
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H. Georgievová: Ano, hospodaření v lesích Dívčicka se dosud omezilo na kácení stromů
suchých a napadených. Proto byl v lednu t.r. vytvořen Návrh na hospodaření v lesích obce
Dívčice. Jak bylo informováno a projednáno na zastupitelstvu 22. 11. 2017, zpracoval Ing.
Krejčíř postup, možnosti financování a dotací rekultivace lesa v Dubenci (Odhad nákladů a
tržeb na lokalitě Dubenec je k nahlédnutí na OÚ). Předpokládáme spolupráci i v ostatních
částech lesního majetku obce. Je jisté, že výsledek této práce bude patrný za dlouhou dobu.
M. Stulík souhlasil se zastupiteli, že je třeba začít rekultivovat lesy v obcích.
Následně se p. Stulík ptal na stav protipovodňových úprav v Č. Lhotě a přepadu na
Horním rybníku v Novosedlech.
Starosta odpověděl: V Č. Lhotě bude realizace PP opatření pokračovat v r. 2018 i s úpravou
odvodňovacích sítí. Co se týká přepadu na Horním: Stanovisko Rybníkářství Třeboň je, že
práce zde jsou v souladu s dotačním projektem a podle plánu. Proto nebudou dělat nic.
Starosta podá proti tomuto odvolání. V situaci zaplavení vodou budeme žádat náhradu
škody.
Jiné dotazy, připomínky a diskuzní příspěvky již nebyly od zastupitelů ani občanů vzneseny.
Zastupitelé děkují touto cestou obyvatelům Dívčicka za veškerou účast na aktivitách obcí
v roce 2017. Přejeme všem lidem dobré vůle klidné a spokojené prožití Vánočních svátků,
hodně zdraví a štěstí v roce 2018.

R. Livečka poděkoval přítomným občanům za účast na zasedání zastupitelů obce Dívčice
a toto v 19,25 hodin ukončil.

Ověřovatelé zápisu:

Zapsala:

Lenka Kurážová

Bc. Hana Georgievová

Vlastimil Kryštůfek

21. 12. 2017

