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USNESENÍ
číslo 6/ 2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného 26. 7. 2017 na OÚ Dívčice

Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání:

1) Schvaluje:
a) Výsledky veřejné zakázky na dodavatele veřejného osvětlení
b) Rozpočet na opravu a výměnu povrchů komunikací v Dívčicích nádraží
c) Starostovi provádět rozpočtová opatření v souladu s ustanovením § 102
odst. 2 písm. A) zákona č. 128/2000 Sb., a § 99, odst. 2.
(rozsah opatření viz. zápis)

2) Bere na vědomí:
a) Usnesení zastupitelstva č. 4/2017 ze dne 31. 5. 2017
a č. 5/2017 ze dne 26. 6. 2017.
b) Dodržení termínu pro uzavření Smlouvy k provozování pohostinské činnosti
p. P. Švejdou k 31. 7. 2017
c) Rozpočtové opatření č. 3/2017
d) Záměr rozšířit prodejní prostory v objektu obecního obchodu v Dívčicích
nádraží nájemcem

3) Ukládá:
Starostovi vyvolat schůzku s p. Benešem k provedení prací na Horním rybníku.

Georgievová Hana

Kostečka Vlastimil

Livečka Radek

místostarostka

místostarosta

starosta
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Zápis č.6/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného 26. 7. 2017 v 18, 05 h. na OÚ Dívčice
Přítomní zastupitelé: Livečka Radek, Albrecht Marián, Bc. Georgievová Hana, Mgr. Ira
Vladimír, Ježek Pavel, Kostečka Vlastimil,
Nepřítomna s omluvou: Kurážová Lenka
Nepřítomen bez omluvy: Jůsko Zdeněk, Kryštůfek Vlastimil
Zastupitelstvo bylo po celou dobu zasedání usnášení schopné.
Z občanů přítomen p. M. Stulík.
Zasedání zahájil starosta R. Livečka v 18,05 hodin a přivítal přítomné.
Provedením zápisu pověřil p. H. Georgievovou. Jako ověřovatele zápisu byli navrženi p. V. Ira
a p. V. Kostečka.
Všichni jmenovaní byli hlasováním jednomyslně schváleni.
Starosta seznámil přítomné s programem zasedání zastupitelstva.

Program zasedání:
1) Kontrola Usnesení zastupitelstva č. 4/2017 ze dne 31. 5. 2017
a č. 5/2017 ze dne 26. 6. 2017
2) Schválení výsledků VZ na dodavatele veřejného osvětlení a pověření starosty uzavřením
Smlouvy o dílo s firmou Light – Tec s.r.o. ČB
3) Rozpočet na opravu komunikací v Dívčicích – nádraží
4) Rozpočtové opatření č. 3/2017
5) Různé, diskuze, závěr.
K programu nebyly vzneseny žádné připomínky, ten byl zastupiteli hlasováním jednomyslně
schválen.

ad1)
Místostarostka H. Georgievová seznámila přítomné o Usnesení zastupitelstva č. 4/2017 ze
dne 31. 5. 2017 a č. 5/2017 ze dne 26. 6. 2017.
K bodu c) Usnesení zastupitelstva č. 5/2017 ze dne 26. 6. 2017 o pronájmu
pohostinství p. P. Švejdovi informoval starosta o probíhající lhůtě do 31. 7. 2017, týkající se
uzavření smlouvy s dodržením zákonného minima k provozování činnosti tímto zájemcem.
Připomínky nebyly, zastupitelé souhlasili.
Zastupitelé vzali na vědomí.
Jiné připomínky ani dotazy k výše uvedeným Usnesením č. 4 a 5 /2017 nebyly vzneseny.
Usnesení byla přítomnými zastupiteli vzata na vědomí.
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ad2)
Schválení výsledků veřejné zakázky na dodavatele veřejného osvětlení
(Veřejná zakázka malého rozsahu – VZMR)
Dne 3. 7. 2017 se sešla hodnotící komise z důvodu posouzení nabídek a následného
výběru ke zhotovení zakázky „Dívčice – Výměna osvětlovacích bodů za LED“.
Komise s předsedkyní p. Vacíkovou doporučila v návrhu usnesení zastupitelstvu obce
uzavření smlouvy o dílo na zmíněnou akci s Firmou LIGHT - TEC s.r.o., sídlem Emy Destinové
1075/7, 370 05 České Budějovice, která nabídla nejnižší celkovou cenu 1 000 970 Kč vč. DPH.
(Již dříve byla podána informace o přiznání 50% dotace pro obce nad 500 obyvatel z MMR).
Obec prohlašuje, že má k dispozici prostředky na dofinancování projektu.
Starosta dal hlasovat o schválení výsledku výběrového řízení (VZMR) a pověření
starosty obce k podpisu Smlouvy o dílo.
Hlasování: 6 x pro
Schváleno všemi přítomnými zastupiteli.

ad3)
Schválení rozpočtu na opravu komunikací v Dívčicích - nádraží
Navýšený požadavek obce při opravách, obnově a zhotovení komunikací v Dívčicích
(tj. návrh oboustranného vybudování obrub v úseku prostřední ulice, svodů do kanalizace,
přejezdových obrubníků u dotyčných nemovitostí), zvyšuje i cenu prací. Navrhovaný
rozpočet firmou Swietelsky spol. s.r.o. po rekapitulaci objektů stavby a soupisu prací činí
2 435 380 Kč s DPH.
Vzhledem k silně neutěšenému stavu komunikací, a dosud nikým neplánovaným opravám, je
nutné tyto provést. Žádáme o dotaci na MZe, v případě negativního výsledku, budeme žádat
i o dotaci na MMR.
Připomínka p. Albrechta - jak budou vytvářeny vjezdy do nemovitostí. Starosta
ubezpečil, že přejezdové obrubníky budou pokládány podle norem, aby voda nevtékala
občanům do nemovitostí. Fa Swietelsky je spolupracující a dosud jsou s jejími zaměstnanci
pozitivní zkušenosti. Názor přítomných zastupitelů: je nutné dokončit práce k užívání
veřejnosti.
Vzhledem k tomu, že silnice může být součástí změny projektu výstavby ČOV, bude
využito procesní možnosti Jednacího řízení bez uveřejnění.
Starosta dal hlasovat o rozpočtu na opravu komunikací v Dívčicích – nádraží.
Hlasování: 6 x pro
Schváleno všemi přítomnými zastupiteli.

ad4)
Rozpočtové opatření č. 3/2017
V. Ira předložil zastupitelstvu zpracované rozpočtové opatření č.3/2017.
Rozpočtové opatření č. 3/2017 je přílohou zápisu z tohoto zasedání.
Připomínky nebyly.
Zastupitelé vzali na vědomí.
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Na žádost paní Posekané, bylo zastupitelstvo požádáno, (v souladu s Ustanovením § 102
odst. 2 písm. a) Zákona č. 128/2000 Sb., a § 99, odst. 2) stanovit starostovi obce, provádět
(schvalovat) rozpočtová opatření v rozsahu:
- jednotlivé položky ve výdajích do 50 000 Kč
- příjmy neomezeně
- přeúčtování mezi položkami za účelem přesnějšího zaúčtování (změna nástroje, zdroje,
orgnumu, analytického účtu nebo položky rozpočtové skladby) v neomezené výši,
- účelově poskytnuté prostředky
Starosta doporučil schválení, ze stran zastupitelů nebyly připomínky.
Hlasování: 6 x pro
Schváleno všemi přítomnými zastupiteli.

ad5)
Různé, diskuze, závěr
Starosta předložil a informoval:
a) Naše obec byla úspěšná v získání dotace k vybavení sběrného dvoru v Dívčicích z
OPŽP (vyřizuje Fa Koncedo). Dotace byla přiznána na pořízení kontejnerů, kolového
nakladače, štěpkovače a nosiče kontejnerů. Výše dotace činí 3 200 000 Kč.
b) Byla podána žádost na Diamo podle Zákona č. 106/1999 o svob. přístupu
k informacím. Prodej pozemků proběhl v roce 2011 soukromým osobám po předchozím
schválení na MPO ČR. S.P. Diamo nemělo za povinnost upozorňovat kohokoli na tyto
prodeje, stačilo pouze zveřejnění na webových stránkách. V současné situaci Diamo
neavizuje další prodeje pozemků. Zároveň se stupňují urgence starostů přilehlých obcí na
zápach, který obtěžuje místní obyvatele. P. Vacek (za Diamo) potvrzuje vápnění a snahu o co
nejrychlejší uzavření laguny (předpoklad do konce září), nicméně příčina je dosud
neobjasněna. Čím je laguna zavážena (dotaz p. Stulíka)? Kontrolní dny v provozu probíhají za
přítomnosti inspekce ŽP. V Mydlovarech vznikla petice za vyřešení situace.
c) Nájemce v místním obchodu požádal o povolení rozšířit prodejní prostory v objektu
odstraněním příčky. Práce provede na vlastní náklady nájemník. Obchodník chce sortiment
obohatit o drogistické zboží a základní domácí potřeby. Zastupitelstvo bere na vědomí.
d) Na 4. 9. 2017 je určen kontrolní den ČOV Dívčice se spuštěním zkušebního
provozu. Tímto datem budou moci obyvatelé oficiálně spustit odtok odpadní vody. Pro ZTV
začne možnost získání stavebního povolení.
e) Byl dokončen povrch víceúčelového hřiště v Dívčicích nádraží, zbývá hřiště
nalajnovat a osadit komponenty pro basketbalové koše. Hřiště vyhovuje svými rozměry
normám pro více druhů míčových her.
f) Pro obec Dubenec bylo získáno darem 50 000 Kč od firmy Jihotrans ČB, konkrétně
na vybudování herních prvků v této obci. DĚKUJEME.
Dále o věci informovala H. Georgievová. S obyvateli Dubence byly vybrány prvky a umístění,
kde bude sestava realizována. Z důvodu většího bezpečí pro děti měli občané zájem umístit
herní prvky na fotbalovém hřišti v Dubenci (za vchodem vlevo, mezi chodníkem a původními
šatnami). Jistě bude využíváno dětmi i dětskými návštěvníky při fotbalových utkáních a jiných
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akcích. Bude oslovena vybraná firma Bonita Dětská hřiště. Mechanizované zemní práce
(odbagrování zeminy) a dopadový materiál (kačírek) budou zabezpečeny OÚ. Občané
z Dubence se budou podílet na zemních úpravách.
g) Všichni majitelé, jejichž nemovitosti jsou napojeni k odběru plynu, byli vyzváni
firmou EON k podpisu Smlouvy o věcném břemenu. Touto cestou vás žádáme o včasné
uzavírání těchto smluv, a to z důvodu uskutečnění prodeje plynovodu a následného
finančního příjmu pro Dívčicko.
Místostarosta V. Kostečka informoval o zájmu obyvatel Zbudova o konečné řešení a
zprovoznění společných prostor budovy na návsi. Budova je sice zevně opravena, ovšem pro
potřeby společného využití chybí napojení na vodovod, soc. zařízení, odpady, vyřešení
topení, podlah aj. Po těchto úpravách by se tento objekt dal využívat i při každoročních
Slavnostech Kubaty jako sociální zázemí (úspora nájmu za Toi-Toi). Stávající úpravy byly
konzultovány s p. Pekařem a návrh na realizaci by tvořil 200 000 Kč.
Zastupitelé zastávají názor, že budova je pro nedokončenost vnitřního vybavení pro
aktivity občanů nepoužitelná. Pokud tato budova bude stále bez možnosti provozování
společných zájmů občanů, bude stále jen chátrajícím stavením na návsi obce Zbudov.
Pan R. Livečka navrhl financovat další práce z dotací. Názor p. V. Iry - objekt by měl být
dodělán, ale je nejprve nutné zjistit finanční možnosti obce.
Místostarostka H. Georgievová žádala o posekání bujně rostoucích travin a plevelů na
parcelách a pozemcích ZTV Dívčice. Informovala o projektu sadové úpravy v prostoru mezi
stávající a ZTV výstavbou. Přijatelné návrhy na úpravu prostoru předložila firma Antiaris ČB.
S firmou bude dále jednáno, aby se úpravy mohly uskutečnit s podporou dotace na podzim
t.r. nebo na jaře roku příštího.
Pan M. Albrecht žádal o opravu zvoničky na kapličce v Novosedlech. Jako další
přednesl požadavek na výsadbu stromků v obci. Starosta informoval, že bylo zažádáno o
dotaci nadace ČEZ, která právě probíhá.

Dotazy přítomného pana M. Stulíka:
a) Jaká je konečná cena výstavby ČOV?
Celková cena spolu s opravou chyb projektu a opravy silnic činí předběžně 19 000 000
Kč.
b) Kdo bude mít na starosti Sběrný dvůr v Dívčicích?
Předběžná informace: Sběrný dvůr bude otevřen pravděpodobně 2x v týdnu (čas
bude upřesněný). O provoz se bude starat z počátku p. Arsentiev se starostou. Při vyšší
personální náročnosti se bude situace řešit.
c) Jak pokračuje situace na Horním rybníku s přepadem?
Starosta se opět spojí s p. Benešem z Rybníkářství Hluboká n./Vlt.. V dohodě
z předešlého jednání vyplynulo, že budou dokončeny mobilní zábrany s osazením kolejnicemi
a fošnami a zhotoven odtokový splav.

Jiné připomínky, náměty k diskuzi, ani dotazy již nebyly vzneseny.
Zastupitelé vzali na vědomí.
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R. Livečka poděkoval přítomným občanům za účast na zasedání zastupitelů obce Dívčice
a toto v 19,45 hodin ukončil.

Ověřovatelé zápisu:

Zapsala:

Mgr. Vladimír Ira

Bc. Hana Georgievová

Vlastimil Kostečka

31. 7. 2017

