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U S N E S E N Í
číslo 1 / 2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného 1.2.2016 na Obecním úřadě Dívčice
Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání :
1)
a)
b)
c)

Bere na vědomí :
Usnesení č.12/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice ze dne 28.12.2015.
Dopis Biskupství Českobudějovického.
Stanovisko, vzešlé z diskuze na jednání zastupitelstva, a to že vstup do zřízené posilovny
v Dívčicích bude zatím bezplatný a provozování posilovny bude nutno následně řešit.

2) S c h v a l u j e :
a) Pronájem obecního pozemku parc.č. 153 o výměře 408 m2 v Dubenci p.Pavlu Habdákovi
a p.Bohumilu Kobernovi, a to každému 1/2 pozemku za celkový roční pronájem 600,- Kč
s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy je nutno udělat na náklady obou jmenovaných
geometrické zaměření – rozdělení pozemku.
b) Pronájem obecních pozemků parc. č. 380/12, 380/2 a 325/7 o celkové výměře 1809 m2
v Dívčicích-nádraží ZOD Blata Sedlec za celkový roční pronájem 4.000,- Kč.
c) Poskytnutí finančních příspěvků ( darů ) na činnost místním spolkům ( TJ Mír Dívčice, RL
Futsal klubu Dubenec, FC SVP Zbudov, AVZO Dívčice , SDH Česká Lhota , SDH Dívčice
a Sportovnímu rybářskému kroužku ve výši dle jejich žádostí, v celkové výši 143.000,- Kč
a dále na uspořádání akcí v rámci Oranžového roku JETE 2016 příspěvky TJ Mír, RL Futsal
klubu Dubenec, FC SVP Zbudov , AVZO Dívčice , MS Blata Dívčice a SDH Dívčice
ve výši dle jejich žádostí , v předběžné celkové výši 95.000,- Kč s tím, že do uzavřených
smluv o poskytnutí příspěvků bude zahrnuta též pomoc členů spolků pro různé práce a akce
pořádané obcí ; podmínkou pro poskytnutí příspěvků SDH Dívčice je, aby byl zvolen řádný
výbor SDH ( vč. předsedy a pokladníka ) a dále zřízen bankovní účet tohoto spolku, a dále
v případě, že obec obdrží z ČEZ - JETE méně fin.prostředků než v minulých letech, došlo by
k přehodnocení ( pokrácení ) výše příspěvků na uspořádání akcí v rámci Oranžového roku. .
d) Snížení měsíčního pronájmu v prodejně v Dívčicích na 2.000,- Kč s platností od 1.2.2016.
3)
a)
b)
c)

Nevyhovuje :
Žádosti Jihočeského centra České Budějovice o finanční příspěvek na rok 2016.
Žádosti Občanského sdružení PREVENT z.s. Strakonice o dotaci na rok 2016.
Žádosti Spolku LUNGTA Praha o připojení se k akci „Vlajka pro Tibet“ a vyvěšení vlajky
Tibetu na budově OÚ Dívčice.

Jůsko Zdeněk
místostarosta

Livečka Radek
starosta
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Zápis č. 1 / 2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného v pondělí 1.února 2016 od 18,30 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Dívčice
Přítomni : Radek Livečka, Zdeněk Jůsko, Marian Albrecht, Hana Georgievová, Vladimír Ira,
Pavel Ježek, Vlastimil Kostečka, Lenka Kurážová, tj. 88 % zastupitelů.
Omluven : Vlastimil Kryštůfek ( nemocen ).
Zastupitelstvo obce bylo po celou dobu jednání usnášení schopné.
Jednání zastupitelstva bylo dále přítomno 6 občanů obce.
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta R. Livečka. Provedením zápisu ze zasedání pověřil
místostarostu Z.Jůska a jako ověřovatele zápisu navrhl zastupitele L.Kurážovou a M.Albrechta.
Všichni jmenovaní byli schváleni.
Hlasování : 8 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Po zahájení seznámil starosta přítomné s programem zasedání zastupitelstva :
1) Kontrola usnesení zastupitelstva č.12/2015 ze dne 28.12.2015.
2) Schválení pronájmu obecních pozemků.
3) Projednání žádostí o příspěvek místních spolků.
4) Různé, diskuze závěr.
K programu zasedání nebyly žádné připomínky a byl zastupiteli schválen.
Hlasování : 8 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Ad 1) Místostarosta Z.Jůsko seznámil přítomné s usnesením zastupitelstva č.12/2015 ze zasedání
zastupitelstva, konaného 28.12.2015.
K usnesení nebyly žádné připomínky a bylo vzato zastupiteli na vědomí.
Ad 2) Na základě projednaných žádostí o pronájem obecních pozemků na zasedání zastupitelstva
dne 2.12.2015 byl zveřejněn záměr o pronájmu obecních pozemků, a to parc. č. 153 v Dubenci
a parc.č. 380/12, 380/2 a 327/7 v Dívčicích nádraží.
a) O pronájem obec. pozemku p.č. 153 o výměře 408 m2 v Dubenci požádali p. Pavel Habdák
a p. Bohumil Koberna, každý by chtěl pronajmout polovinu pozemku. Po zveřejnění záměru
o pronájmu nikdo další o něj zájem neprojevil, proto starosta navrhl pronajmout jej p.Habdákovi
a p.Kobernovi, a to za stejnou částku , za níž byl pozemek pronajímán v minulosti, tj. za 600,-Kč
ročně. V diskuzi byl s návrhem vysloven souhlas s tím , že je třeba na náklady žadatelů nechat
před podpisem nájemní smlouvy provést geometrické zaměření – rozdělení pozemku dle jejich
požadavku.
Hlasování : 8 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
b) O pronájem obec. pozemků p.č. 380/12, 380/2 a 325/7 o celkové výměře 1809 m2 v Dívčicích
nádraží požádalo ZOD Blata Sedlec. Jedná se o pozemky v okolí areálu dílen ZOD v Dívčicích.
Po zveřejnění záměru nikdo další o pozemky zájem neprojevil,proto starosta R.Livečka navrhuje
pronajmout je ZOD Blata Sedlec, a to za roční pronájem 4.000,- Kč.
V diskuzi byl s pronájmem pozemků za roční nájemné 4.000,- Kč vysloven souhlas.
Hlasování : 8 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
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Ad 3) Starosta R.Livečka seznámil přítomné s žádostmi místních spolků o příspěvky na činnost
v roce 2016 a o příspěvky na pořádání sportovních a společenských akcí v rámci Oranžového
roku 2016 JE Temelín.
- TJ Mír Dívčice žádá o 65.000,- Kč ( z toho 40.000,-Kč na údržbu hřišť a 25.000,- Kč na opravy
objektu kabin a skladu ) a dále o 30.000,- Kč na zajištění 12.ročníku fotbal.turnaje v srpnu 2016
v rámci Oranžového roku JETE,
- RL Futsal Dubenec žádá o příspěvek 8.000,- Kč na činnost a o 15.000,- Kč na 5.ročník turnaje
Futsal CUP Dubenec dne 25.6.2016, pořádaného v rámci Oranžového roku JETE,
- FC SVP Zbudov žádá o příspěvek na činnost 15.000,- Kč a o příspěvek 20.000,- Kč na turnaj
ve futsale v létě 2016.
- AVZO ČR Dívčice žádá o příspěvek 20.000,- Kč ( zejména na vybudování části betonové
stěny na střelnici ) a o 10.000,- Kč na zajištění 10. ročníku střelecké soutěže pro veřejnost 10.9.
2016 v rámci Oranžového roku 2016.
- MS Blata Dívčice žádá o příspěvek 10.000,- Kč na zajištění dětského dne ve Zbudově.
- SDH Česká Lhota žádá o příspěvek 5.000,- Kč.
- SDH Dívčice žádá o příspěvek 20.000,- Kč ( pro zřízenou posilovnu ) a dále o 10.000,- Kč na
uspořádání BUBLE turnaje.
- Sportovní rybářský kroužek žádá o příspěvek ( po upřesnění ) ve výši 10.000,- Kč na nákup
rybí násady.
K výši příspěvků měl připomínku V.Ira, a sice aby nebyla překročena částka, která je vyčleněna
na příspěvky v rozpočtu. K tomu uvedl starosta, že není překročena, v žádostech se jedná celkem
o 143.000,- Kč a v rozpočtu je částka 150.000,- Kč. U akcí v rámci Oranžového roku 2016 se
jedná celkem o 95.000,- Kč, a to pokud se týká akcí pořádaných místními spolky a pak ještě se
budou pořádat akce ze strany obce – setkání u pomníku J. Kubaty, dětský den. K tomu doplnil
V.Ira, pokud by se z JETE dostalo méně peněz , tak by se příp. musely příspěvky na jednotlivé
akce pokrátit. Z.Jůsko vznesl dotaz, že nebyl uveden požadavek na fin. příspěvek ze strany ČSŽ
Česká Lhota. Starosta uvedl, že žádost o příspěvek ze strany ČSŽ nebyla podána. M.Albrecht
měl připomínku ohledně výše příspěvku pro Sportovní rybářský kroužek, a sice že v rozpočtu je
plánováno s částkou 10.000,- Kč ( tato částka je už v žádostech upřesněna ). Dále uvedl, zda se
předpokládá , že spolky, které obdrží příspěvky, budou brigádnicky vypomáhat obci při různých
akcích. K tomu uvedl starosta , že se s tím počítá stejně jako v loňském roce, zejména při akci
„Slavnosti u Kubaty“. V. Kostečka měl připomínku ohledně uskutečnění Kubatovských oslav
v r. 2015, nikdo ze zastupitelů nevěděl , jaký bude program apod. bylo to celé neprůhledné.
K tomu uvedl starosta, že zajištění těchto slavností měl na starosta Svazek obcí Blata a my jsme
se na tom podíleli.
Z.Jůsko uvedl připomínku ohledně příspěvků pro SDH Dívčice. SDH Dívčice neexistuje, resp.
existuje jen formálně. Nyní existuje jen „ Zásahová jednotka obce Dívčice “, které jsou potřebné
věci pořizovány přímo obcí. Pokud SDH Dívčice nebude mít členskou základnu a řádně
zvolený výbor ( předsedu, pokladníka ) , nebude mít zřízen účet a mít IČO , není možno
předávat peníze na tento spolek ze strany obce. K tomu se souhlasně vyjádřil i předseda
fin.výboru V.Ira.
Závěr diskuze byl schválit příspěvky na činnost místním spolkům dle jejich žádostí s tím, že
do smluv o poskytnutí příspěvku ( daru ) bude zahrnuta i brigádnická pomoc spolků pro obec na
různé práce a akce a dále, že finanční příspěvek pro SDH Dívčice bude možno poskytnout ze
strany obce až poté, co bude řádně členskou základnou zvolen výbor SDH (předseda, pokladník)
a bude zřízen účet tohoto spolku ( své IČO dle starosty stále SDH Dívčice má). Rovněž byl
vyjádřen souhlas s poskytnutím příspěvků spolkům na zajištění akcí v rámci Oranžového roku
2016 s tím, pokud by obec obdržela z JETE méně finančních prostředků než v minulosti, došlo
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by k přehodnocení ( pokrácení ) příspěvků na tyto akce.
Hlasování : 8 x pro poskytnutí příspěvků dle předložených žádostí s uvedenými připomínkami
a pro poskytnutí příspěvků dle předložených žádostí na akce pořádané v rámci Oranžového roku
2016, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Ad 4) R ů z n é - d i s k u z e :
a) Starosta R.Livečka seznámil přítomné se žádostí Jihočeského centra České Budějovice o fin.
příspěvek na rok 2016. V diskuzi nebyl vyjádřen s poskytnutím příspěvku souhlas.
Hlasování : 8 x pro nevyhovění žádosti o příspěvek, 0 – pro poskytnutí příspěvku, 0 – zdržel se.
b) Starosta seznámil přítomné se žádostí Občan. sdružení PREVENT z.s. Strakonice o dotaci
na r.2016 na realizaci protidrog. služeb.V diskuzi nebyl s poskytnutím dotace vysloven souhlas.
Hlasování : 8 x pro nevyhovění žádosti o dotaci, 0 – pro poskytnutí dotace, 0 – zdržel se.
c) Starosta seznámil přítomné s žádostí Spolku Lungta Praha o projednání a připojení se k akci
„ Vlajka pro Tibet “ ( vyvěšení vlajky Tibetu 10.3. na budově OÚ ) . V diskuzi nebyl vysloven
souhlas obce s připojením se k uvedené akci a s vyvěšením vlajky Tibetu na budově OÚ.
Hlasování : 8 x pro nevyhovění žádosti o připojení se k akci „Vlajka pro Tibet“ a o vyvěšení
vlajky Tibetu 10.3.2016 na budově OÚ Dívčice, 0 – pro, 0- zdržel se.
d) Starosta seznámil přítomné s dopisem BISKUPSTVÍ Českobudějovického ( generál. vikáře
českobudějovické diecéze ) , dle kterého ne nepatrná část historického nemovitého majetku
Římskokatolické farnosti Nákří je v současné době ve vlastnictví obce. Přesto Římskokatolická
farnost Nákří rozhodla nepodat žalobu na určení vlastnického práva státu k těmto nemovitostem.
Biskupství věří, že tento postoj bude zastupiteli patřičně oceněn a s farností bude společně
usilováno o rozvíjení spolupráce a udržení dobrých vztahů.
Dopis byl zastupiteli vzat na vědomí, v diskuzi dále zaznělo, že dvě louky u Cihelny jsou již ve
vlastnictví Farního úřadu Nákří a o kapličky v katastru obce se obec stará, udržuje je.
e) Starosta informoval přítomné, že nájemce prodejny v Dívčicích požádal obec o snížení nájmu
odůvodněný tím , že má malé tržby a velké náklady. Starosta navrhuje, aby se měsíční nájemné
s účinností od 1.2. 2016 snížilo z 3.000,- Kč na 2.000,- Kč. Se snížením měsíčního nájemného
v prodejně v Dívčicích dle návrhu starosty, tj. na 2.000, - Kč měsíčně s účinností od 1.2.2016
byl v diskuzi vyjádřen jednohlasný souhlas.
Hlasování : 8 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
f) V. Ira měl připomínku k tomu , že je nejvyšší čas, aby se zpracoval časový plán na provádění
větších akcí a už aby se začalo něco dělat, aby se pak akce nedělaly až na konci roku,např.oprava
bytu a kovárny v Dubenci , dále jak to vypadá s výstavbou kanalizace a ČOV a též jaký je zájem
o stavební parcely. K tomu starosta uvedl , že příští týden bude mít cenové nabídky na provedení
opravy bytu v Dubenci, k ČOV uvedl, že všechny potřebné materiály jsou již na MMR, čeká se
jen na vyhlášení grantu, pokud se týká staveb.parcel, předpokládá, že v únoru 2016 by byl vydán
„Zpravodaj obce“, kde by byli občané blíže o stavebních parcelách informováni. Místostarosta
Z.Jůsko doplnil, že již bylo provedeno v Č.Budějovicích 20.1.2016 otevírání obálek s nabídkami
zájemců o zhotovení stavby ČOV a ve čtvrtek 4.2.2016 proběhne výběrové řízení.
g) V.Kostečka měl dotaz, kdy bude další zastupitelstvo. Po krátké diskuzi bylo dohodnuto, že se
uskuteční ještě v únoru pracovní jednání zastupitelů, a to v pondělí 15.2.2016 od 18 hodin, kde
by se mj. projednal časový plán provádění větších plánovaných akcí.
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h) M.Albrecht upozornil na značný nepořádek za bývalou prodejnou v Novosedlech, který tam
dělá místní mládež, jež se tam schází na rampě, jsou tam mj. rozbitá skla apod. Je třeba to tam
uklidit a dát tam odpadkový koš. K rampě byla přenesena i lavička z parku. Starosta uvedl, že to
p. Arsentiev uklidí, lavičku bude vhodné v parku zabetonovat, aby byla nepřenosná.
ch) L.Kurážová a H.Georgievová měly připomínky k dotacím na dětská hřiště. V odpovědi uvedl
starosta, že zatím jsme ještě dotaci neobdrželi.
i) P.Krčmářová měla dotaz ohledně vybírání poplatků v posilovně v Dívčicích. V diskuzi k tomu
byla řada názorů, např. zřídit tzv. permanentky roční nebo půlroční, nebo jak uvedl V.Kostečka
platit při návštěvě posilovny hodinový poplatek ( neboť někdo tam bude chodit jen málo a není
myslitelné, aby si zaplatil půlroční nebo roční poplatek ), další názor byl neplatit žádné poplatky
( M.Albrecht a Z.Jůsko ), M.Albrecht dále uvedl, že posilovna, do které zakoupila zařízení obec
nemůže sloužit k žádnému podnikání. Z. Jůsko uvedl , že jde o stejnou situaci jako u příspěvků
pro SDH Dívčice. Pokud nebude řádně zvolen výbor SDH vč. pokladníka a nebude uzavřena
dohoda o provozování posilovny SDH vč.hmotné odpovědnosti, vyřešeno kdo bude hradit odběr
elektr. proudu ( vč. měření spotřeby elektřiny ), odběr vody a provádění úklidu, není možné tam
vybírat nějaké poplatky . Tento názor podpořil rovněž V. Ira. Účelem vyhlášeného „ Projektu
občanského soužití “ , jak dále uvedl Z.Jůsko , bylo podpořit aktivitu občanů a rovněž zlepšení
vzájemného společenského a sousedského soužití pro místní občany a nelze chtít po občanech,
aby za využívání tohoto projektu platili. M.Albrecht též uvedl, že to je podobné, když by chtěli
aby občané, které používají nainstalované lavičky za to platili. Závěr z diskuze na návrh starosty
byl, že vstup do posilovny bude zatím bezplatný a věc se bude muset následně řešit.
j) M.Stulík měl připomínku k tomu, že na stránkách obce není zápis z listopadu 2015, dále k ceně stavebních pozemků a dále k tomu, kdo tvoří zásahovou jednotku obce. Starosta v odpovědi
uvedl, že dávat zápisy na stránky obce není povinné, přesto je tam obec dává, v listopadu došlo
k tomu, že se zápis ještě po sepsání doplňoval a on pak už jej tam nedal. Pokud se týká cen stav.
pozemků, předběžná informace byla v zápise ze zastupitelstva a v usnesení. V zásahové jednotce
obce je on ( starosta ) velitelem a dále jsou tam p.Arsentiev, p.Horký, p. Voves, p.Schmidtmayer,
p.Kohel, p.Podolka.
Po skončení diskuze bylo zasedání ve 20 hodin ukončeno.

Zapsal :
Ověřovatelé zápisu :
Marian Albrecht
Lenka Kurážová

Jůsko Zdeněk
místostarosta

