U S N E S E N Í
číslo 12 / 2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného 28.12.2015 na Obecním úřadě Dívčice
Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání :
1) B e r e n a v ě d o m í :
a) Usnesení č. 11/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice ze dne 2.12.2015.
b) Informaci starosty R.Livečky o jmenování inventarizační komise ve složení : předseda
Marian Albrecht a členové Vladimír Ira, Pavel Ježek a Radek Livečka.

2) S c h v a l u j e :
a) Schodkový rozpočet Obce Dívčice na rok 2016 s předpokládanými příjmy 8.205.800,- Kč
a výdaji 15.474.000,- Kč s tím , že schodek ve výši 7.268.200,- Kč bude pokryt z finanční
rezervy obce z minulých let.
b) Rozpočet fondu FKSP na rok 2016 s příjmy ( tvorbou fondu ) ve výši 46.000,- Kč a výdaji
( čerpáním fondu ) ve stejné výši, tj. 46.000,- Kč.
c) Rozpočtový výhled obce na rok 2017 ( s předpokládaným úhrnem příjmů 25.700.000,- Kč
a výdaji 26.600.000,- Kč ) a na rok 2018 ( s předpokládaným příjmem ve výši 8.000.000,- Kč
a výdaji 7.000.000,- Kč ).
d) Uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě mezi Obcí Dívčice a společností Rumpold 01 Vodňany,
týkající se svozu a ukládání komunálního odpadu, dle kterého poplatky pro rok 2016 za jeden
svozový den činí 3.500,- Kč bez DPH a za uložení 1 tuny odpadu 1.200,- Kč bez DPH, tedy
zůstávají na stejné úrovni jako v r. 2015.
e) Uzavření smlouvy mezi Obcí Dívčice a ČEVAK České Budějovice na dodávku pitné vody
v r. 2016, dle níž cena pitné vody zůstává na stejné úrovni jako v r.2015 , tj. 34,19 Kč/m3 vč.
DPH a rovněž pevná složka ( za vodoměr ) zůstává na stejné úrovni, tj. 335,- Kč.
f) Rozpočtovou změnu ( rozpočtové opatření č. 5/2015 ).

Jůsko Zdeněk
místostarosta

Livečka Radek
starosta

Zápis č. 12 / 2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného v pondělí 28.prosince 2015 od 17 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Dívčice
Přítomni :

Radek Livečka, Zdeněk Jůsko, Marian Albrecht, Hana Georgievová, Vladimír
Ira, Pavel Ježek, Vlastimil Kostečka, tj. 77 % zastupitelů.
Omluvena : Lenka Kurážová.
Nepřítomen : Vlastimil Kryštůfek.
Zastupitelstvo obce bylo po celou dobu jednání usnášení schopné.
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta R.Livečka. Pověřil provedením zápisu ze zasedání
místostarostu Zdeňka Jůska a jako ověřovatele zápisu navrhl Pavla Ježka a Vlastimila Kostečku.
Všichni jmenovaní byli schváleni.
Hlasování : 7 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Dále starosta seznámil přítomné s programem zasedání zastupitelstva :
1) Kontrola usnesení zastupitelstva č.11/2015 ze dne 2.12.2015.
2) Schválení rozpočtu obce na r. 2016, fondu FKSP na r.2016 a výhledu na r. 2017 a 2018.
3) Schválení dodatku ke smlouvě se společností Rumpold 01 Vodňany.
4) Schválení cen vodného na r. 2016.
5) Rozpočtové změny ( rozpočt.opatření č.5/2015 ).
6) Různé, diskuze, závěr.
K programu zasedání zastupitelstva nebyly žádné připomínky a byl zastupiteli schválen.
Hlasování : 7 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Ad 1) Místostarosta Z.Jůsko seznámil přítomné s usnesením zastupitelstva č.11/2015 ze zasedání
zastupitelstva, konaného 2.12.2015.
K usnesení nebyly žádné připomínky a bylo vzato zastupiteli na vědomí.
Ad 2) Návrh rozpočtu obce na rok 2016 byl projednán na minulém zasedání zastupitelstva dne
2.12.2015 a doplněn dle návrhů zastupitelů. Doplněný návrh byl vyvěšen na úřední desce obce,
i na web. stránkách obce, nebyly k němu žádné dotazy ani připomínky. Jak dále uvedl starosta
R. Livečka, v rozpočtu je počítáno s předpokládanými příjmy ve výši 8.205.800,- Kč a s výdaji,
které se po doplnění návrhů zastupitelů z minulého zasedání zvyšují na 15.474.000,- Kč. Rozdíl
mezi příjmy a výdaji ( schodek ) ve výši 7.268.200,- Kč bude pokryt z rezervy ( ušetřených
finančních prostředků obce z minulých let ). Jedná se tedy o rozpočet schodkový. V rezervě obce
i po úhradě schodku rozpočtu zůstane cca 5.500.000,- Kč.
Dále starosta R.Livečka seznámil s návrhem fondu FKSP na rok 2016, ve kterém se počítá
s příjmy ( tvorbou fondu ) ve výši 46.000,- Kč a ve stejné výši i s výdaji ( čerpáním fondu ).
Kromě toho je třeba schválit i rozpočtový výhled obce na roky 2017 a 2018, i když se jedná
jen o orientační údaje. V r. 2017 je dle návrhu předpokládán příjem 7.700.000,- Kč, dotace ve
výši 13.000.000,- Kč na stavbu ČOV a úvěr ve výši 5.000.000,- Kč, celkem úhrn příjmů ve výši
25.700.000,- Kč a výdaje 26.600.000,- Kč, což znamená schodkový rozpočet ( schodek ve výši
900.000,- Kč ). V roce 2018 je předpokládán příjem obce 8.000.000,- Kč a výdaje 7.000.000,Kč, tedy rozpočet přebytkový ( přebytek 1.000.000,- Kč ).
K návrhu rozpočtu Obce Dívčice, návrhu fondu FKSP a k rozpočtovému výhledu obce na rok
2017 a 2018 nebyly žádné připomínky a všechny návrhy byly zastupiteli schváleny.
Hlasování : 7 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.

Ad 3) Starosta R.Livečka seznámil přítomné s návrhem dodatku č.12 ke smlouvě mezi Obcí
Dívčice a společností Rumpold 01 Vodňany , týkající se svozu a ukládání komunálního odpadu
firmou Rumpold z obce v roce 2016. Dle návrhu zůstává poplatek za 1 svozový den ve stejné
výši jako v r.2015, tj. 3.500,- Kč bez DPH a rovněž poplatek za uložení 1 tuny odpadu ve stejné
výši, a to 1.200,- Kč bez DPH. Ohledně svozu odpadů jednal se zástupcem firmy Rumpold , mj.
byly projednány některé nedostatky, které se ze strany firmy Rumpold vyskytly v průběhu roku
při svozu odpadů. Z jednání vyplynulo, že firma Rumpold má zájem o další spolupráci s obcí,
dále že s ohledem na připravovanou změnu zákona se v dalším období zřejmě zvýší poplatek za
ukládání odpadů, ale na rok 2016, jak již bylo uvedeno, poplatky zůstávají na stejné úrovni jako
v r.2015. Navrhuje schválit uvedený dodatek č.12 ke smlouvě.
Po krátké diskuzi byl dodatek č.12 ke smlouvě mezi Obcí Dívčice a společností Rumpold 01
Vodňany schválen všemi přítomnými zastupiteli.
Hlasování : 7 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Ad 4) Jako v minulých letech , tak i nyní byla ze strany ČEVAK České Budějovice předložena
kalkulace ohledně dodávky pitné vody pro obec Dívčice a návrh smlouvy na dodávku pitné vody
v r.2016. Z návrhu vyplývá, že cena pitné vody zůstane stejná jako v r. 2015, tj. 1 m3 pitné vody
za 34,19 Kč vč. DPH ( 29,73 Kč bez DPH ) a cena pevné složky ( za vodoměr ) rovněž zůstane
stejná jako v r.2015, a to 335,- Kč bez DPH. Z kalkulace také mj. vyplývá, že ČEVAK obci platí
za pronájem vodovodu ročně 35.700,- Kč.
Po krátké diskuzi byl s navrženou cenou pitné vody 34,19 Kč/m3 vč.DPH a pevné složky ve
výši 335,- Kč bez DPH pro rok 2016 vysloven souhlas všemi přítomnými zastupiteli.
Hlasování : 7 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Ad 5) Starosta R. Livečka seznámil s návrhem rozpočtových změn – rozpočt.opatření č. 5/2015.
Návrh rozpočtového opatření tvoří přílohu k zápisu č.12/2015 ze zasedání zastupitelstva ze dne
28.12.2015.
K rozpočtovému opatření č. 5/2015 nebyly žádné připomínky a bylo přítomnými zastupiteli
schváleno.
Hlasování : 7 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Ad 6 ) Různé – diskuze :
a) Starosta informoval, že tak jako každý rok , bude provedena inventura majetku obce, a to ke
dni 31.12. 2015. Za tímto účelem jmenoval inventarizační komisi ve složení : předseda Marian
Albrecht a členové Vladimír Ira, Pavel Ježek a Radek Livečka.
b) P. Ježek opětovně připomněl, že řádně nefunguje veřejné osvětlení v Dívčicích-nádraží před
Kubíčků a vedle nich, světla svítí přerušovaně. Starosta v odpovědi uvedl, že o problému ví, je
tam špatná fotobuňka, nebylo to zatím opraveno, neb byl nemocen R. Horký, nyní už by opravě
nemělo nic bránit.
K tomu doplnila H. Georgievová, aby se nezapomnělo na opravu v Dubenci u ní v ulici a před
Duchačů.
c) Starosta R. Livečka dále informoval , že byla v sobotu dne 26.12.2015 otevřena posilovna
v budově pošty nahoře v Dívčicích-nádraží. Na vybavení posilovny byl využit finanční příspěvek
50.000,- Kč v rámci „Projektu občanského soužití“, který byl zastupitelstvem obce poskytnut na
zakoupení posilovacích přístrojů. Do posilovny však byl navíc mimo přístrojů zakoupených
z uvedeného příspěvku , schváleného zastupitelstvem obce, pořízen koberec F.Kohlem a bylo

požádáno o jeho úhradu obcí, k čemuž však zatím, jak uvedl starosta, nedošlo. V příštím roce by
přicházela v úvahu možnost, pokud bude o posilovnu zájem, aby se schválil finanční příspěvek
v zastupitelstvu na případné dovybavení či provoz posilovny a event. z toho příspěvku koberec
uhradit. H.Georgievová zmínila možnost, když nebude pro Dubenec vyčerpán na projekt občan.
soužití celý příspěvek 25.000,-Kč , že by zůstatek z příspěvku mohl být použit na úhradu části
koberce. Také bylo zmíněno , že by se v posilovně zřídil bar a vybíraly poplatky od zájemců
o cvičení.. S návrhem H.Georgievové i se záměrem zřídit v posilovně bar byl v diskuzi vysloven
zásadní nesouhlas, nelze z posilovny dělat komerční podnik. Problém je i pokud se týká vybírání
poplatků od zájemců o cvičení ( občanů obce ), když posilovací přístroje zafinancovala obec pro
občany obce, a dále kdo by je vybíral a hospodařil s nimi. V úvahu přichází, aby posilovna byla
provozována spolkem, např. Sborem dobrovolných hasičů v Dívčicích, aby byla stanovena doba
provozu a byla určena zodpovědná osoba za provoz posilovny.
d) H.Georgievová vznesla dotaz, zda se již opravuje obecní byt v Dubenci. Starosta v odpovědi
uvedl, že zatím se byt neopravuje, předpokládá že v lednu 2016 by obeslal 3 zájemce o opravu
bytu a z nich by se vybral zhotovitel.
e) H.Georgievová měla připomínku k webovým stránkám obce, jsou tam některé staré informace
které by bylo třeba vymazat či obnovit a naopak nejsou tam některé nové informace, alespoň ona
je tam nemohla nalézt. Starosta uvedl , že by uvítal, když by chtěla nějak s vylepšením stránek
pomoci, on tam informace průběžně dává , je však pravdou že např. jsou tam zastaralé údaje
o firmách a spolcích na území obce, které je třeba obnovit. V diskuzi zaznělo, že pokud by měla
H. Georgievová něco na doplnění stránek, je možné to zaslat starostovi E-mailem a on to tam
doplní.
Na závěr starosta R.Livečka poděkoval zastupitelům za práci v roce 2015, dále byl stanoven
termín dalšího zasedání zastupitelstva, a to na středu 20.1.2016 od 18 hodin.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 17,55 hodin.

Zapsal :
Jůsko Zdeněk
místostarosta
Ověřovatelé zápisu :
Ježek Pavel
Vlastimil Kostečka

