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USNESENÍ
číslo 4/ 2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného 31. 5. 2017 na OÚ Dívčice

Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání:

1) Schvaluje:
a) Rozpočet na opravu a výměnu povrchů komunikací v Dívčicích nádraží
b) Rozpočet a postup pro doplnění prací na ČOV
c) Čerpání dotace na výměnu veřejného osvětlení v obcích Dívčice (za LED)

2) Bere na vědomí:
a) Usnesení zastupitelstva č. 3/2017 z 26. 4. 2017.
b) Rozpočtové opatření č 2/2017
c) Informace k průběhu rozpracovaných dotovaných projektů obce

3) Zamítá:
Žádost správce farnosti Bílá Hůrka o finanční příspěvek.

Georgievová Hana

Kostečka Vlastimil

Livečka Radek

místostarostka

místostarosta

starosta
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Zápis č.4/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného 26. 4. 2017 v 18,10 h. na OÚ Dívčice
Přítomní zastupitelé: Livečka Radek, Albrecht Marián, Bc. Georgievová Hana, Mgr. Ira
Vladimír, Ježek Pavel, Kostečka Vlastimil, Kryštůfek Vlastimil, Kurážová Lenka
Nepřítomen pro nemoc: Jůsko Zdeněk
Zastupitelstvo bylo po celou dobu usnášení schopné.
Zasedání byli přítomni občané zaznamenaní na prezenční listině.
Zasedání zahájil starosta R. Livečka v 18,10 hodin a přivítal přítomné.
Provedením zápisu pověřil místostarostku H. Georgievovou. Jako ověřovatele zápisu byli
navrženi Albrecht Marián a Kryštůfek Vlastimil.
Všichni jmenovaní byli hlasováním jednomyslně schváleni.
Starosta seznámil přítomné s programem zasedání zastupitelstva.

Program zasedání:
1) Kontrola Usnesení zastupitelstva č. 3/2017 z 26. 4. 2017.
2) Schválení rozpočtu na opravu komunikací v Dívčicích nádraží
3) Schválení rozpočtu a postupu pro doplnění práce na ČOV
4) Projednání dotace na výměnu veřejného osvětlení
5) Rozpočtové změny č. 2/2017
6) Projednání žádosti o příspěvek farního úřadu Bílá Hůrka
7) Různé, diskuze, závěr.
K programu nebyly vzneseny žádné připomínky, ten byl zastupiteli hlasováním jednomyslně
schválen.

ad1)
Místostarostka H. Georgievová seznámila přítomné Usnesení zastupitelstva č. 3/2017
z 26. dubna 2017.
O bodu 3a) informovala H. Georgievová. Návrhy nebo požadavky na realizaci
odpočinkové zóny u ZTV Dívčice nebyly od obyvatel lokality vzneseny žádné.
H.Georgievová vytipovala tři firmy zabývající se návrhy a řešením parků, odpočinkových zón
a zahrad. Těmto bude učiněna poptávka na realizaci prvků vegetace a jejich úprav. Poté
budou návrhy vysoutěženy.
Bod 3b) R. Livečka informoval o odeslání žádosti o poskytnutí informací datovou
schránkou na s.p. Diamo. Zatím nebylo odpovězeno, probíhá zákonná lhůta.
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Jiné připomínky ani dotazy k Usnesení č. 3 /2017 nebyly vzneseny.
Usnesení bylo přítomnými zastupiteli vzato na vědomí.

ad2)
Schválení rozpočtu na opravu komunikací v Dívčicích nádraží
Hlavní práce pokládky nové kanalizace ČOV Dívčice nádraží je hotova. Budou
následovat opravy a rekonstrukce komunikací. Především prostřední ulice ve zmíněném
místě je v havarijním stavu. V dalších určených částech vozovky jsou patrny následky po
vzedmutí asfaltu a konstrukčních vad. Stavitel dává doporučení k výměně povrchů a oprav
zatáček v termínu během července. Fa Swietelski, která práce provádí, nacenila rozpočet na
komletní výměnu povrchů a částečné opravy zatáček na 944 627,65,- (bez DPH). O tuto
částku bude navýšen rozpočet ČOV. Vzhledem k tomu, že silnice může být součástí změny
projektu výstavby ČOV, navrhl starosta R. Livečka využít procesní možnosti Jednacího řízení
bez uveřejnění (dále jen JŘBU).
Obec zažádá prostřednictvím p. Vacíkové o dotaci na silnici na MZE (popř. MMR).
Zastupitel M. Albrecht připomínkoval, zda by se nemělo počkat 1-2 roky, než si
povrchy sednou. H. Georgievová se dotazovala, jaká bude stanovena šíře povrchu a zda
budou především v prostřední ulici chodníky nebo obrubníky na komunikaci. Dopisem
připomínkoval Z. Jůsko návrh na rozšíření zatáčky u dětského hřiště. Zatáčka je úzká a
nepřehledná. Odpověď starosty, pokud je zmíněný prostor v majetku obce, navrhneme
rozšíření do prací, pokud ne bude zde osazeno vypouklé zrcadlo.
Z bohaté diskuze zastupitelů vyplynulo, že doporučený termín stavitele je dostačující
k provedení prací. Dotaz p. Stulíka na dobu záruky. Komunikace budou mít záruku 36 měsíců
na provedení. V prostřední ulici bude asfaltový povrch osazen obrubou, tak, aby silnice
nebyla zúžena chodníky na šíři jednosměrné ulice. Práce na rekonstrukci komunikací by měly
být ucelené i s obrubami, aby nedocházelo k odlamování asfaltu (provedení práce s obrubou
ovšem navýší cenu). Obrubníky, které byly poškozeny během výměny kanalizace, dá stavitel
do původního stavu.
Další připomínky vzneseny nebyly. Starosta dal hlasovat o výměnách asfaltových povrchů
v Dívčicích nádraží s využitím procesní možnosti JŘBU.

Hlasování: 8 x pro (všichni zúčastnění zastupitelé)
Schváleno všemi přítomnými zastupiteli.

ad3)
Schválení rozpočtu a postupu pro doplnění práce na ČOV
Důvody prodražení výstavby ČOV byly projednávané na zasedání zastupitelstva
v březnu (viz. Zápis č. 2. z 8. 3. 2017). Z těchto důvodů bylo zažádáno o navýšení dotace na
čerpací stanici ČOV a prodloužení kanalizace o 119 m. MZe přiznalo 60% z navýšené částky
837.697,- (bez DPH). Bude prověřena možnost o 10% navýšení dotace na JčK (zatím bez
odezvy).
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Byl vypracován Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (D1/16.1.3/S17-018-0010) o úpravách
a ceně víceprací. Tato opodstatněná změna projektu umožňuje využít procesně zkrácené
JŘBU.
Připomínky k tématu nebyly. Všichni občané Dívčicka jsou jistě pro zdárné zakončení celé
akce. Starosta navrhl a doporučil schválení rozpočtu a postupu prací ČOV.
Hlasování: 8 x pro (všichni zúčastnění zastupitelé)
Schváleno všemi přítomnými zastupiteli.

ad4)
Projednání dotace na výměnu veřejného osvětlení (dále jen VO)
Na konci února bylo na MMR zažádáno o dotaci na výměnu VO za LED zdroje
do
všech obcí Dívčicka. Jak bylo již informováno, úspory na energiích za osvětlení by měly
klesnout cca o polovinu z ceny při současných platbách 120 000,-. Předběžné náklady jsou
vyčísleny na 800 000,- (bez DPH).
Dotace byla MMR avizována na 80% z ceny investice. Nakonec byla dotace
z programu EFEKT přiznána, jako obci nad 500 obyvatel, ve výši 50% (výše poskytnuté částky
z MMR je 508 236,-).
R. Livečka uvedl fakta o rostoucích nákladech za energie a naší úspoře v případě
realizace změny VO na LED. Návratnost investice je do pěti let. Výměna se týká všech 115 ks
svítidel v obcích Dívčicka, sloupy zůstanou původní. Rozpočet na výměnu činí 1 014 000,-.
Starosta předal administraci k vypracování p. Vacíkové. Zhotovitel bude vysoutěžen.
Proběhla diskuze o hospodaření s rozpočtem. Podle informace starosty je rozpočet
vyrovnaný a nepřesahuje finanční možnosti obce. Předpokládají se i očekávané příjmy
z prodeje stavebních parcel a odkupu plynových rozvodů EONem (toto zpožděno
administrací smluv o věcném břemeni).

Další dotazy ani připomínky vzneseny nebyly. Starosta dal hlasovat o schválení čerpání
dotace na výměnu VO Dívčicka.
Hlasování: 8 x pro (všichni zúčastnění zastupitelé)
Schváleno všemi přítomnými zastupiteli.

ad5)
Rozpočtové opatření č 2/2017
Starosta předložil zastupitelstvu jím schválené rozpočtové opatření č.2/2017 z 10. 5. 2017:
Změny:
příjmy
56 000,výdaje
36 000,rozdíl
20 000,Rozpočtové opatření č. 2/2017 je přílohou zápisu ze zasedání.
Připomínky nebyly.
Zastupitelé vzali na vědomí.
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ad6)
Žádost o příspěvek farnosti Bílá Hůrka
R. Livečka přečetl žádost správce farnosti Bílá Hůrka o příspěvek na přestavbu kotle.
Poté připomenul darovaný příspěvek této farnosti v minulosti, a to na opravu farního
kostela. Vzhledem k současnému exponovanému rozpočtu naší obce starosta nedoporučil
darování příspěvku. Připomínky nebyly.
Proběhlo hlasování o přidělení příspěvku jmenované farnosti.
Hlasování: 0 x pro
7 x proti
1 x zdržel se (L. Kurážová)

ad7)
Různé, diskuze, závěr
Starosta předložil a informoval:
Aktuální rozpracovanost dotovaných akcí, které byly avizovány na minulém zasedání obce:
Dívčice nádraží – víceúčelové hřiště (dotace Oranžové hřiště), Fa Buldokstav začne
s pracemi v červenci
Dubenec – střecha kovárny, Fa RS střecha (p. Rys) začne koncem června
Zbudov – přiznaná dotace z PRV JčK, Fa RS střecha (p. Rys) termín bude upřesněn
Dívčice ves – lampy VO, zadáno R. Horký
Zbudov a Dubenec – retardéry, dotace přiznána,
zhotovitel bude vybrán, termín bude upřesněn
Místostarosta V. Kostečka informoval o společné schůzce s R. Livečkou na sp. Diamo.
a) Předpoklad představitele sp. Diamo p. Vacka je dřívější „zavíčkování“ zavážených lokality
kališť než v roce 2024. Poté budou plochy monitorovány a konzervovány 200 let.
(P. Vacek nabídl pro zájemce exkurzi na kalištích, jejich historii a výklad prací. Spojení
je možné přes R.Livečku.)
Co se týká společnosti A.K.U.P.I.CB spol.s.r.o. (vlastníka pozemků č.1335,1716/1 KÚ
Dívčice) má povolení na tomto pozemku na ukládání stavebních sutin a materiálu, NE
nebezpečného odpadu. Bylo dohodnuto vyvolat schůzku u hejtmanky JčK, získat další
informace a pravidelně, důsledně odmítat komerční využití zpracovávání odpadů v již
takto zatížené zóně. Provádět kontroly. Otázka: „Kdo povolil prodej pozemku Fě se
záměrem navážení tun materiálu do těsné blízkosti nestabilního podloží u kališť?
Zda nehrozí ekologická katastrofa vytlačení materiálu z kališť na povrch, ev. zamoření
spodních vod? Všichni už nyní pociťujeme smrdutý zápach z této oblasti!“
b) Mostek ve Zbudově je v havarijním stavu.
Původní oprava mostku s rozpočtem 150 000,- byla po svém zahájení přerušena pro
rozsáhlý havarijní stav. Podle posudku byla doporučena výměna celé konstrukce cca
za 1 000 000,-. Vzhledem finanční náročnosti opravy a především užíváním
nadrozměrné zemědělské techniky ZD Sedlec bude vyvoláno jednání obce na
Magistrátu v ČB o finančním podílu ev. dotaci na opravě.
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c) Byly provedeny opravy a rekonstrukce kanalizačních výpustí v České Lhotě, Dubenci a
Zbudově stavební Fou p. Pekaře. Poděkování R. Pekařovi za tradičně precizní a rychlé
provedení prací.
d) Pan M. Stulík připomínkoval nedostatečně sečené plochy v Novosedlech (přerostlá tráva
je posečená tzv. mulčováním a ponechaná na místě, kde zahnívá a hrozí při dešti
splavení a ucpání kanalizace). Návrh p. Iry na přibrání brigádníka na letní sezonu,
vyhlásit veřejně pro zájemce z obyvatel našich obcí nebo nezaměstnaný z ÚP.
Návrh M. Albrechta častější přistavení kontejneru na bioodpad, zároveň naplánování
sečení v obci v době stání tohoto kontejneru.
e) M. Albrecht žádá o opravu zvoničky na kapličce v Novosedlech.
f) Pan Schmidtmayer z obce Dívčice ves se dotazuje na řešení otáčení kamionů na návsi
v obci. Tím dochází k nájezdům a poškozování okolí kapličky. Návrh na zablokování
objezdu betonovými zábranami není pro vzhled obce přínosem. Svépomocně s V.
Kostečkou udělají zábrany zužující průjezdný prostor z kovu a řetězů.
Pan Schmidtmayer upozornil na procesní překážku v bance při nákupu stavebních
parcel, kdy banky pro vydání úvěrů požadují rezervační smlouvu, popř. smlouvu s obcí
o smlouvě budoucí. Bylo dohodnuto vytvoření textu smlouvy tazatelem. Obec
podmínku respektuje a souhlasí, aby rezervační smlouvu mohl uzavřít starosta obce.

Jiné připomínky, náměty k diskuzi, ani dotazy již nebyly vzneseny.
Zastupitelé vzali na vědomí.

R. Livečka poděkoval přítomným občanům za účast na zasedání zastupitelů obce Dívčice a
toto v 19,45 hodin ukončil.

Ověřovatelé zápisu:

Zapsala:

Vlastimil Kryštůfek

Hana Georgievová

Marián Albrecht

5. 6. 2017

