U S N E S E N Í
číslo 2 / 2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného 4.3.2015 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.1/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice ze dne 21.1.2015.
b) Informaci starosty R.Livečky k pronájmu prodejny v Dívčicích.
c) Zprávu PČR – Obvod. oddělení Hluboká n/Vlt. o bezpečnostní situaci v obci za rok 2014.

2) S c h v a l u j e :
a) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy ,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Dívčice.
b) Schodkový rozpočet Obce Dívčice na rok 2015 s plánovanými příjmy ve výši 8.377.909,- Kč
a s plánovanými výdaji 10.593.700,- Kč s tím , že rozdíl ve výši 2.215.791,- Kč bude uhrazen
z finanční rezervy z minulého období.
c) Rozpočet sociálního fondu na rok 2015 a rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017.
d) Uzavření 4 smluv o věcném břemenu mezi obcí a společností E.ON České Budějovice, které
se týkají vedení NN přes obecní pozemek p.č. PK 2143, díl 1 a díl 2) v Novosedlech a vedení
plynu přes pozemek p.č. 77 v Č.Lhotě, p.č. 18/6 v Dívčicích-vsi a parc. čísel 1011/1, 1012
a 182/1 ve Zbudově, ve všech případech vždy za jednorázovou úplatu 500,- Kč.
e) Prominutí poplatků za komunální odpad na rok 2015 čtyřem členům rodiny p.Pavly Obšílové,
bytem Dívčice, p.JUDr.ing.Jiřímu Vlachovi a p.MUDr.Zdeňce Vlachové, oba bytem Dívčice,
p.Pavle Georgievové, p.Zitě Georgievové a jejím 2 nezl.dětem, bytem Dubenec.
f) Poskytnutí finančních prostředků z dotace ČEZ na akce v rámci „Oranžového roku 2015“ :
TJ Mír Dívčice 30.000,- Kč, Futsal klubu Dubenec 15.000,- Kč, FC SVP Zbudov 15.000,Kč, AVZO Dívčice 10.000,- Kč a MS Blata Dívčice 10.000,- Kč.
Dále poskytnutí finančních prostředků na činnost v roce 2015 : TJ Mír Dívčice 40.000,- Kč
+ cca 11.000,- Kč na úhradu el. energie ( a dále je v rozpočtu počítáno s částkou 25.000,- Kč
na stavební opravy sportovního areálu v Dubenci ), Futsal klubu Dubenec 6.000,- Kč, FC
SVP Zbudov 15.000,- Kč, AVZO Dívčice 10.000,- Kč, SDH Česká Lhota 3.000,- Kč , ČSŽ
Česká Lhota 3.000,- Kč, Rybářskému kroužku Novosedly 5.000,- Kč.
g) Podání žádosti o dotaci z grantu Jih.kraje na podporu zásahových požárních jednotek, a to na
vybavení zásahové jednotky obce v hodnotě 144.200,- Kč ( v případě obdržení dotace by byla
spoluúčast obce ve výši 43.260,- Kč, tj. 30 % ).

h) Pořízení Změny č.1 územního plánu Dívčice ( dále též jen „změna“ ) dle § 6, odst.5, písm.f)
a § 44, písm.a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů ( dále též jen „stavební zákon“ ), která uvede do souladu územní plán se
zásadami územního rozvoje,
a starostu obce Radka Livečku dle § 6, odst.5, písm.f) stavebního zákona , jako zastupitele,
který bude spolupracovat s pořizovatelem v oblasti územního plánování ( např. § 47, odst.1
a odst.4, § 53, odst.1 stavebního zákona ) během pořizování změny,
a současně b e r e n a v ě d o m í skutečnost, že změna se bude týkat uvedení stávajícího
Územního plánu Dívčice do souladu se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje ve
znění I. aktualizace, a proto v souladu s § 55, odst.3 stavebního zák. se zpráva o uplatňování
územního plánu ani zadání změny územního plánu v tomto případě nezpracovává a bude
přistoupeno rovnou ke zpracování návrhu změny.

Jůsko Zdeněk
místostarosta

Livečka Radek
starosta

Zápis č. 2 / 2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného ve středu 4. března 2015 od 18 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Dívčice
Přítomni : Radek Livečka, Zdeněk Jůsko, Marian Albrecht, Hana Georgievová, Vladimír Ira,
Pavel Ježek a Vlastimil Kostečka, tj. 77 % všech zastupitelů.
Omluveni : Lenka Kurážová a Vlastimil Kryštůfek.
Zastupitelstvo obce bylo po celou dobu jednání usnášení schopné.
Dále přítomni 4 občané obce.
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta R.Livečka, zapisovatelem určil Z.Jůska a dále navrhl
jako ověřovatele zápisu.zastupitele V.Iru a V.Kostečku. Všichni jmenovaní byli schváleni.
Hlasování : 7 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Poté starosta R.Livečka seznámil přítomné s návrhem programu zasedání :
1) Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 21.1.2015.
2) Schválení rozpočtu obce na rok 2015, výhledu na r.2016 a 2017 a soc.fondu na r. 2015.
3) Schválení smluv o věcném břemenu mezi obcí a společností E.ON.
4) Projednání žádostí občanů.
5) Informace k pronájmu prodejny v Dívčicích.
6) Projednání grantového programu ČEZ-Oranžový rok a příspěvky sport a obč.spolkům.
7) Projednání obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Dívčice.
8) Různé, diskuze, závěr.
K návrhu programu zasedání 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 ze zasedání zastupitelstva ze dne 21.
1.2015. Mj. uvedl, že schůze s občany ve všech částech obce proběhly dle stanovených termínů,
vyčištění stoky z rybníka Březovec v Dívčicích – vsi již bylo realizováno . Starosta R.Livečka
doplnil, že smlouva s firmou Š + H Bohunice na doplňovací práce na ZTV byla již podepsána,
v nejbližší době začne firma na akci pracovat. Rovněž tak byl uzavřen doplněk č.11 smlouvy
mezi firmou Rumpold a obcí Dívčice na r.2015. Pouze se nepodařilo uzavřít smlouvu o nájmu
prodejny v Dívčicích, vzhledem k tomu že vietn.občan p. Sau Tran Dinh místo převzetí prodejny
odletěl do Vietnamu. K pronájmu prodejny bude podána informace dle bodu 5 programu.
K usnesení nebyly žádné připomínky a bylo vzato na vědomí.
Ad 2) Místostarosta Z.Jůsko seznámil podrobně s celým návrhem rozpočtu obce Dívčice na rok
2015.Návrh byl v hlavních bodech připraven p.Posekanou, starostou a fin.výborem, pak byl ještě
doplněn 2x na poradě zastupitelů, konečný návrh pak obdrželi zastupitelé.
Návrh rozpočtu předpokládá vlastní příjmy ve výši 8.170.000,- Kč a přijaté dotace v celkové
výši 207.909,- Kč, tj. celkem 8.377.909,- Kč. Ve výdajové části se předpokládají kapitálové
výdaje 6.350.000,- Kč a běžné výdaje ve výši 4.243.700,- Kč, tj. celkem výdaje 10.593.700,- Kč.
Výdaje jsou oproti příjmům vyšší o 2.215.791,- Kč, tedy jedná se o rozpočet schodkový. Rozdíl
mezi příjmy a výdaji bude doplněn z rezervních finančních prostředků obce z minulých let.
V návrhu rozpočtu nejsou zahrnuty akce, kde se předpokládá podání žádostí o dotace a teprve
po případném obdržení dotace , kdy bude známa její výše a výše spoluúčasti obce na realizaci
akce , bude toto doplněno . V diskuzi byly zodpovězeny dotazy k některým položkám návrhu
rozpočtu, V.Ira uvedl , že je třeba kladně hodnotit hospodaření obce v minulých letech, kdy byla

našetřena značná část finančních prostředků a obec má značnou rezervu ( pozn.: rezerva činila
k 31.12.2014 15.167.000,- Kč ).
Po skončení diskuze došlo ke hlasování , kdo souhlasí s uvedeným návrhem schodkového
rozpočtu Obce Dívčice na rok 2015 s předpokládanými příjmy 8.377.909,- Kč a výdaji ve výši
10.593.700,- Kč s tím , že rozdíl ve výši 2.215.791,- Kč bude doplněn z rezervních finančních
prostředků obce z minulého období.
Hlasování : 7 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Rovněž byl schválen rozpočtový výhled na r.2016 ( s předpokládanými příjmy včetně dotací
ve výši 25.700.000,- Kč a výdaji ve výši 26.600.000,- Kč ) a na rok 2017 ( s předpokládanými
příjmy ve výši 7.600.000,- Kč a výdaji ve výši 8.100.000,- Kč ) . Dále pak rozpočet sociálního
fondu na rok 2015 ve výši 47.500,- Kč.
Hlasování : 7 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Ad 3) Starosta R. Livečka seznámil přítomné s návrhem smluv o věcném břemenu mezi obcí
a společností E.ON České Budějovice. Jedná se v jednom případě o již v zemi uložené vedení
NN v části obce Novosedly přes obecní pozemek parc.č. PK 2143, díl l) a díl 2) a ve 3 případech
o uložené plynové potrubí přes obecní pozemky , a to v České Lhotě přes pozemek parc.č. 77,
v Dívčicích – vsi přes pozemek parc.č. 18/6 a ve Zbudově přes pozemky parc.č. 1011/1, 1012
a 182/1. Ve všech 4 případech se v návrhu počítá vždy o jednorázovou úplatu 500,- Kč.
Tyto smlouvy bylo nutno dodatečně udělat vzhledem k provedené digitalizaci pozemků v KÚ
Dívčice, kdy bylo upřesněno přes které pozemky el.vedení NN a plynové potrubí vede.
K uzavření smluv o věcném břemenu mezi Obcí Dívčice a společností E.ON České Budějovice
nebyly žádné připomínky a jejich uzavření bylo schváleno.
Hlasování : 7 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Ad 4) Starosta R. Livečka seznámil se žádostmi o prominutí poplatku za komunální odpad pro
rok 2015. Konkrétně se jedná o žádost p.Pavly Obšílové, bytem Dívčice o prominutí poplatků za
4 členy její rodiny, kteří se celoročně v obci nezdržují, tj. v celkové výši 2.000,- Kč, dále žádost
p. Martina Vlacha, bytem Dívčice o prominutí poplatků za jeho rodiče p.JUDr.ing. Jiřího Vlacha
a MUDr. Zdenku Vlachovou, kteří se celoročně zdržují v zahraničí, tj. v celkové výši 1.000,- Kč
a žádost o prominutí poplatků p.Pavly Georgievové, Zity Georgievové a jejích nezl.dětí Nicolase
a Benjamina , bytem Dubenec , kteří se všichni zdržují celoročně v zahraničí, v celkové výši
2.000,- Kč.
K prominutí poplatků měla dotaz p.Jitka Pechová , a sice zda u rodiny Vlachů se týká prominutí
poplatků celé rodiny. Starostou byla podána odpověď, že prominutí se týká jen rodičů M.Vlacha,
kteří se celoročně zdržují na Slovensku.
K prominutí poplatků dle výše uvedených žádostí nebyly ze strany zastupitelů žádné námitky ani
připomínky a prominutí poplatků za odpady na rok 2015 bylo všem žadatelům schváleno.
Hlasování : 6 x pro, 0 – proti, 1 x zdržel se ( H.Georgievová ).
Ad 5) Starosta informoval přítomné,že dosud proběhlo jednání se 4 zájemci o pronájem prodejny
vesměs vietn.národnosti , ale prodejna pronajata nebyla . První zájemce se vrátil do Vietnamu,
další tři ( z Netolic a Vodňan ) si byli prodejnu prohlédnout , ale z důvodu , že je v obci málo
obyvatel , si prodejnu nepronajali. Ve věci se bude dále jednat, mj. starostou R.Livečkou spolu
s V. Kostečkou byl znovu podán inzerát o pronájmu prodejny do ČB deníku ( vyjde v pondělí
a v pátek ), též bude jednáno o pronájmu s majitelem Pekařství Vodňany p. Kodádkem.
H.Georgievová doplnila, že by bylo vhodné dát informaci o pronájmu na internet.
Informace k současnému stavu ohledně pronájmu prodejny v Dívčicích byla vzata na vědomí.

Ad 6) Starosta Radek Livečka informoval ohledně „ Oranžového roku 2015 “. Zpočátku nikdo
nevěděl , zda vůbec bude tato akce ČEZ v r. 2015 pokračovat, pak se také mluvilo o tom, že by
obce měly dostat jen 30 až 40 % finančních prostředků na akce v rámci Oranžového roku oproti
minulosti, nakonec ale zřejmě to bude 70 až 80 % oproti minulosti. Na základě žádostí sport.
a občanských spolků navrhuje podat žádost na JETE o finanční příspěvky na akce v rámci
Oranžového roku, a to 30.000,- Kč pro TJ Mír na turnaj „Memoriál Václava Kuráže st.“ v srpnu
2015 v Dubenci, Futsal RL klubu Dubenec 15.000,- Kč na futsalový turnaj 27.6.2015 v Dubenci,
FC SVP Zbudov 15.000,- Kč na futsalový turnaj ve Zbudově, MS Blata Dívčice 10.000,- Kč na
„Den myslivosti“ v červnu 2015 ve Zbudově a AVZO Dívčice 10.000,- Kč na střeleckou soutěž
dne 5.9.2015 na střelnici v Cihelně. Kromě toho pak by se do žádosti na JETE zahrnuly i další
akce, které bude pořádat obec, zejména jde o setkání na Zbudovských blatech a další akce.
Dále pak na základě žádostí a po posouzení žádostí komisí zastupitelů ( R.Livečka, V.Ira,
P.Ježek a V.Kostečka ) navrhuje poskytnout ze strany obce následující finanční příspěvky na rok
2015 : TJ Mír Dívčice 40.000,- Kč + cca 11.000,- Kč na úhradu el. energie, dále je v rozpočtu
počítáno s částkou 25.000,- Kč na stavební opravy ve sport. areálu v Dubenci ( kabiny a sklad ),
Futsal klubu Dubenec 6.000,- Kč na činnost klubu, Futsal klubu FC SVP Zbudov 15.000,- Kč na
zajištění činnosti klubu, AVZO Dívčice 10.000,- Kč na opravy, sečení, PHM, SDH Česká Lhota
3.000,- Kč na opravy , PHM , materiál , ČSŽ Česká Lhota 3.000,- Kč na činnost a materiál,
Rybářskému kroužku Novosedly 5.000,- Kč na činnost spolku. S žadateli bylo projednáno
v rámci posuzování žádostí, jak a v čem naopak pomohou obci.
V diskuzi byl s poskytnutím příspěvků jak na činnost spolků, tak i na zajištění akcí v rámci
„Oranžového roku“ vysloven souhlas, V.Ira připomněl, že sportovní činnost je třeba podporovat
ze strany obce. Po diskuzi proběhlo hlasování, kdo souhlasí s poskytnutím příspěvků všem shora
uvedeným spolkům a organizacím jak na činnost , tak i na akce v rámci Oranžového roku 2015
dle předneseného návrhu starostou R.Livečkou.
Hlasování : 7 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Ad 7) Místostarosta Z.Jůsko seznámil podrobně s návrhem OZV č.1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál. odpadů na území
obce Dívčice. Návrh vyhlášky dostali zastupitelé na poradě 2.3.2015. V následné diskuzi byl mj.
vysloven souhlas s požádáním o dotaci na obstarání potřebných plastových kontejnerů na tříděný
odpad , do budoucna by se řešila i otázka ohledně zřízení vlastní kompostárny na rostlinný bio
odpad, zatím by bio odpad odvážela firma Rumpold , v jednání je i dočasný pronájem bývalého
vepřína za Dubencem od ZOD Blata Sedlec na ukládání rostlinného odpadu ze zahrad a z veř.
prostranství. S obecně závaznou vyhláškou č.1/2015 byl poté vysloven souhlas.
Hlasování : 7 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Ad 8) R ů z n é - d i s k u z e :
a) Starosta R.Livečka informoval o možnosti získání dotace z grantu Jč kraje na podporu zásah.
požárních jednotek obcí. Vzhledem k tomu, že naše nově vzniklá jednotka nemá žádné vybavení
bylo by třeba tuto vybavit alespoň 4 kusy kompletního oblečení , přileb, bot a dalšího materiálu,
též by bylo vhodné pořídit plovoucí čerpadlo. Uvedený materiál vč. čerpadla má pořizovací
hodnotu 144.200,- Kč , z toho dotace by činila 100.940,- Kč a spoluúčast obce 43.260,- Kč ( tj.
30 % ). P.Ježek vznesl dotaz, zda má jednotka dost členů. Starosta uvedl, že zatím je jich 11 a do
budoucna by chtěl počet zvýšit.
S požádáním o dotaci na vybavení zásahové jednotky obce v uvedené výši byl vysloven souhlas.
Hlasování : 7 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.

b) Starosta R. Livečka seznámil se zprávou Policie ČR – Obvodního oddělení Hluboká n/Vlt.
o bezpečnostní situace v katastru Obce Dívčice za rok 2014. Konkrétně zde došlo k nápadu 5 ti
trestných činů a 8 přestupků ( z toho 3 přestupky pytláctví u rybníka Oblanov ).
Zpráva Policie ČR – obv.odd. Hluboká n/Vlt. byla vzata na vědomí.
c) V důsledku předpokládané úpravy silnice I.třídy ( Vodňany – Č.Budějovice ) bude prováděna
úprava i na křižovatce Nová Hospoda a tato zasáhne i do katastru naší obce. Z toho důvodu došlo
ke změně v územním plánu Jihočeského kraje a územní plán naší obce je nutno dát do souladu
s územním plánem kraje. V souvislosti s tím starosta navrhl , aby k provedení této úpravy byla
uzavřena smlouva s ing. Smítkou, který v minulosti zpracovával současný územní plán obce.
Provedení této úpravy bude hrazeno z fin.prostředků kraje.
V. Kostečka vznesl dotaz , zda společně s tím by se nemohla provést změna v územním plánu
obce, týkající se zrušení průmyslové zóny a silničního obchvatu. K tomu uvedl starosta, že toto
nelze spojit , změny v územním plánu lze dělat až po 3 letech, tzn. nejdříve někdy na podzim
letošního roku.
S uzavřením smlouvy s ing. Smítkou na provedení úpravy – uvedení do souladu našeho územ.
plánu s územním plánem Jč kraje byl zastupiteli vysloven souhlas.
Hlasování : 7 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
d) H. Georgievová a V.Ira měli dotazy ohledně terenních úprav po provedené pokládce kabelů
NN a veř. osvětlení v Dubenci, je třeba na některých místech terén upravit, silnici zamést apod.
K tomu V.Kostečka ihned telefonicky ověřil u firmy Elektrostav, že se s úpravami teď na jaře
v Dubenci počítá.
e) V.Ira měl připomínku, že je třeba začít už pracovat na zabezpečení akcí, které hodláme v obci
dělat v letošním roce, k tomu u staveb. akcí je třeba oslovit odborníky, do dalšího zastupitelstva
je třeba udělat přehled těchto akcí, mj. jde o opravy a čištění kanalizací.
Na závěr zasedání byl stanoven termín pracovní porady zastupitelů na 13.4.2015 od 18 hodin
a řádné zasedání zastupitelstva obce na 15.4.2015 též od 18 hodin.
V 19,45 hodin bylo zasedání zastupitelstva ukončeno.

Zapsal :
Jůsko Zdeněk
místostarosta
Ověřovatelé zápisu :
Vladimír Ira
Vlastimil Kostečka

