U S N E S E N Í
číslo 6 / 2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného 22.7.2015 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. 5/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice ze dne 17.6.2015.

2) S c h v a l u j e :
a) Vyhlášení „Projektu občanského soužití“ na podporu aktivity občanů ve všech částech
obce a zlepšení vzájemného společenského a sousedského soužití.
b) Rozpočtové změny – rozpočtové opatření č.2/2015.
3) U k l á d á :
a) Starostovi R.Livečkovi zabezpečit urychlené posouzení cenové nabídky na vícepráce na
stavbě ZTV Dívčice nezávislým stavebním odborníkem a s výsledkem včas seznámit
zastupitele, aby o nabídce mohlo být rozhodnuto na příštím zasedání zastupitelstva.

Jůsko Zdeněk
místostarosta

Vyvěšeno dne : ___________
Sejmuto dne

: ___________

Livečka Radek
starosta

Zápis č.6 / 2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného ve středu 22.července 2015 od 18 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu Dívčice
Přítomni : Radek Livečka, Zdeněk Jůsko, Marian Albrecht, Hana Georgievová, Vladimír Ira,
Pavel Ježek, Vlastimil Kostečka a Lenka Kurážová, tj. 88 % zastupitelů.
Omluven : Vlastimil Kryštůfek – z pracovních důvodů.
Zastupitelstvo obce bylo po celou dobu jednání usnášení schopné.
Dále přítomni 4 občané obce ( p.Bohuslava Pekařová, Pavel Voves, Miroslav Stulík a Roman
Božovský ).
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta R.Livečka , zapisovatelem pověřil Z. Jůska a dále
navrhl jako ověřovatele zápisu V.Iru a M.Albrechta. Všichni jmenovaní byli schváleni.
Hlasování : 8 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Poté starosta seznámil přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva :
1) Kontrola usnesení zastupitelstva č.5/2015 ze dne 17.6.2015.
2) Projednání dodatku č.2 ke smlouvě se společností Swietelsky stav. s.r.o.
3) Vyhlášení projektu podpory občanského soužití.
4) Rozpočtové změny ( rozpočtové opatření č. 2/2015 ).
5) Různé, diskuze, závěr.
K návrhu 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. 5/2015 ze dne
17.června 2015. K bodu 2e), týkající se podání žádosti o dotaci na opravy drobných sakrálních
staveb doplnil starosta, že žádost byla podána, zatím ještě nevíme, zda dotaci obec obdrží.
Usnesení č.5/2015 bylo přítomnými zastupiteli vzato na vědomí.
Ad 2) Starosta R.Livečka informoval přítomné, že u prováděné stavby ZTV v Dívčicích firmou
Swietelsky stav. s.r.o. bude třeba provést další vícepráce, a to udělat přípojky inženýrských sítí
na hranici ke všem stavebním parcelám , což nebylo zahrnuto do zadání veřejné zakázky na
výstavbu ZTV. Firmou Swietelsky stav. s.r.o.byla zpracována cenová nabídka na tyto vícepráce
ve výši 916.758,46 Kč bez DPH a vypracován návrh „Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo“. Dodatek
je nutné schválit zastupitelstvem. V následné diskuzi byl dotaz V.Kostečky, jak to bude a kdo
bude dělat el.vedení NN na této stavbě. K tomu uvedl starosta, že toto je věcí společnosti E.ON
a ta součinnost řeší s firmou Swietelsky stav. V.Ira měl připomínku, a sice že je věcí především
starosty, aby zjistil jaká je situace a zabezpečil koordinaci k tomu, aby se vedení NN pokládalo
současně s dalšími inženýrskými sítěmi. Další připomínky v diskuzi byly k tomu, jak je možné
že tyto přípojky nebyly zahrnuty do zadání veřejné zakázky, dále že cenovou nabídku na tyto
vícepráce vypracovanou zhotovitelem díla by měl posoudit a porovnat s původní zadanou
veřejnou zakázkou na ZTV nezávislý stavební odborník.
Závěr k tomuto bodu jednání byl, že se ukládá starostovi zabezpečit urychlené posouzení
cenové nabídky firmy Swietelsky stav. s.r.o. nezávislým stavebním odborníkem a s výsledkem
seznámit včas zastupitele, aby mohlo být na příštím zasedání zastupitelstva rozhodnuto.
Hlasování : 8 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.

Ad 3) Starosta R.Livečka seznámil přítomné s jeho návrhem na „ Vyhlášení projektu podpory
občanského soužití “. Cílem tohoto projektu je podpořit aktivity občanů ve všech částech obce,
zlepšení vzájemného společenského a sousedského soužití, kdy by se do jednotlivých částí obce
daly finanční prostředky ve výši 20.000 až 25.000 Kč na uspořádání různých akcí či na nákup
potřebného materiálu , na zlepšení životního prostředí a pod., tedy na společenské a veřejně
prospěšné záležitosti , nebudou propláceny služby a cena práce ( mzdy ). Žádat o peníze na tyto
projekty by mohly skupiny občanů , občanská sdružení a spolky, žadatel musí mít trvalý pobyt
v obci, o žádostech by pak rozhodovalo zastupitelstvo. Pro tento rok by žádosti měly být na OÚ
podány v termínu od 29.7. do 12.8.2015 a fin. prostředky vynaloženy a vyúčtovány do 15.12.
2015. V diskuzi byla připomínka ke krátké lhůtě podávání žádostí a bylo dohodnuto že žádosti
je možno podávat od 29.7.2015 až do 19.8.2015. Dle V.Iry tento projekt by se měl týkat také
zlepšování životního prostředí, kromě projektu ale je třeba zejména řešit do budoucna, co se
bude v obci dělat, zatím se dohromady nic nedělá, kromě několika akcí v programu obnovy není
žádná vize do budoucna, co se bude v celé obci dělat , je třeba co nejdříve, nejpozději v září se
zabývat akcemi na příští rok, aby jejich finanční krytí mohlo být včas dáno do rozpočtu obce a
neřešil se rozpočet někdy na jaře. V.Kostečka uvedl, že ve Zbudově v rámci tohoto projektu by
bylo třeba dát peníze na obecní dům na návsi, kam je třeba zavést voda, udělat tam WC, na což
25.000,- Kč ale nestačí a vyjádřil nesouhlas s tím, že tyto peníze nelze čerpat na mzdy, kdy
odborník „vodař“ nic zadarmo dělat nebude. Starosta R.Livečka k tomuto uvedl, že tento záměr
počítá s aktivitami občanů, že práce na požadovaných akcích si provedou sami zdarma, čímž
se upevní vzájemné sousedské soužití a je nutno setrvat na tom, že na mzdy se tyto prostředky
používat nebudou.
Dále V.Kostečka kritizoval stav na rybníku Pustota, je to tam neposečené, neupravené, přitom
dle původního záměru to mělo být místo pro odpočinek s lavičkami.
Po svém diskuzním příspěvku V.Kostečka v 18,50 hodin z jednání zastupitelstva odešel.
Zastupitelstvo obce bylo po jeho odchodu nadále usnášení schopné.
Po skončení diskuze k výše uvedenému bodu 3) bylo „Vyhlášení projektu podpory občanského
soužití “ dle návrhu schváleno s tím, že bude starostou vypracován tento projekt v písemné
podobě a dále se starostovi ukládá urychlené zveřejnění tohoto projektu ve vývěsních skříňkách
ve všech částech obce a v místním rozhlase.
Hlasování : 7 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Ad 4) Starosta R.Livečka seznámil přítomné s návrhem rozpočtových změn – rozpoč.opatřením
č.2/2015. V příjmové části se jedná o navýšení o 35.000,- Kč ( za odvody z odnětí půdy ze ZPF
a z pronájmu pozemků ), ve výdajové části se jedná rovněž o 35.000,- Kč ( 20.000,- Kč výdaje
za materiál do tiskáren, 12.600,- Kč za mulčovací zařízení k traktůrku a 2.400,- Kč – refundace
ušlé mzdy za školení hasičů ). Rozpočtové opatření tvoří přílohu k zápisu ze zasedání.
K rozpočtovým změnám měl připomínku P. Ježek, a sice nesouhlasí s nákupem mulčovacího
zařízení k traktůrku, je dle něho zbytečné , když se bude řádně včas sekat tráva, tak mulčovací
zařízení není třeba. V další diskuzi bylo mulčování trávy hodnoceno zastupiteli kladně.
Starosta R.Livečka pro informaci zastupitelů uvedl, že se mu podařilo získat pracovníka pro obec
na sečení i odvoz dětí do školky , a to p. Petra Arsentieva z Novosedel. K uvedené informaci měl
připomínku V.Ira, a sice kromě pracovní smlouvy ( která je strohá ) je třeba starostou vypracovat
pro uvedeného pracovníka podrobný popis pracovní činnosti, kde bude uvedeno podrobně, jaké
práce bude pracovník vykonávat, jak bude práci vykazovat a též jak vyplynulo z další diskuze, je
třeba ze strany starosty se zabývat kontrolou pracovníka a jím vykonané práce.
Po skončení diskuze bylo rozpočtové opatření č. 2/2015 dle předneseného návrhu schváleno.
Hlasování : 6 x pro, 1 x proti ( P.Ježek ) , 0 – zdržel se.

Ad 5) Různé – diskuze :
a) M.Albrecht vznesl dotaz ohledně změn územního plánu. K tomu uvedl starosta, že oznámení
o připravované změně územního plánu Dívčice je již připraveno a bude zveřejněno 23.7.2015.
Do 31.8.2015 budou moci občané a majitelé nemovitostí zaslat své podněty na obecní úřad.
b) V.Ira vznesl dotaz ohledně „ Kubatových slavností “, zda tato akce byla pořádána naší obcí
nebo Svazkem obcí Blata . K tomu uvedl starosta , že byla v režii obce za účasti partnerství
Svazku obcí Blata. V.Ira k tomu vznesl další připomínku a dotaz, jaký byl rozpočet na tuto akci,
rozpočet nebyl v zastupitelstvu schvalován, žádá aby na příštím zastupitelstvu bylo předloženo
starostou vyúčtování akce.
c) V.Ira se vyjádřil k uskutečňování pracovních porad. Dle něho jsou zbytečné, zastupitelé mají
před zasedáním zastupitelstva včas dostávat písemné materiály, o kterých se bude na zasedání
zastupitelstvu jednat a o všech bodech pak jednat veřejně na zasedání. Z toho důvodu se nebude
pracovních porad dále zúčastňovat. K názoru V.Iry se připojila H.Georgievová. Starosta k tomu
uvedl, že nemůže nikoho nutit k účasti na prac. poradách, jemu tento systém vyhovuje, aby se
před jednáním zastupitelstva věci prodiskutovaly.
e) M.Stulík měl připomínku k bezp.přepadu u rybníka Oblanov, který je kapacitně nedostačující,
dále k prac.náplni obec.pracovníka, kolik z prac.doby má na odvoz dětí do školky a kolik hodin
na ostatní práce a dále k těžbě dřeva v obec.lesích a k nové výsadbě. Starosta R.Livečka uvedl,
pokud se týká přepadu z Oblanova, bude třeba jednat s Rybářstvím Hluboká n/Vlt., pokud se
týká obec. pracovníka, tak na školku připadá 3,5 hod., zbytek je na ostatní práce , v létě kdy se
seká tráva je práce více a i více odpracovaných hodin , v zimním období zase méně. Pokud se
týká obecních lesů, uvedl místostarosta Z.Jůsko, že lesů má obec málo, většinou se jedná o obec.
pozemky které nejsou vedeny jako lesní ( jde o nálety ), na tzv. samovýrobu je každému žadateli
vystavena smlouva na pokácení stromů, jedná se o suché či vyvrácené stromy, za něž pak občané
uhradí hodnotu dřeva na obci. Pokud se týká výsadby, tak se dělala větší výsadba v lese za Dubencem po těžbě části lesa, pokud ale se kácejí jen ojedinělé suché či vyvrácené stromy, tak tam
se převážně výsadba nedělá. K tomu uvedl P.Ježek, že aby výsadba byla úspěšná, lze jí dělat po
větší těžbě, kde pak se prostor po těžbě oplotí a uvnitř vysadí stromky. Jak dále doplnil starosta
R.Livečka i místostarosta Z.Jůsko , byla snaha oslovit p.Špirocha jako lesního správce, ale dle
něho by měla pro naši obec s malým množstvím lesů zabezpečit zdarma les.správce Lesní správa
Vodňany, která byla starostou oslovena, ale zatím se nikdo neozval.
f) B.Pekařová měla dotaz, kdo má na starosti životní prostředí v obci, že jsou u nádraží u čekárny
plné koše na odpadky, nepořádek u vývěsních skříněk – pytle s odpadky kolem kontejnerů, dále
že vývěsní skříňky jsou nenatřené, kolem se povalují plakáty. Na dotaz uvedl starosta , že se
vše v nejbližší době odstraní,toto se stalo mj. v důsledku toho, že nyní nemáme obec.pracovníka,
pokud se týká plakátů tak je průběžně p.Špirochová kolem vývěsek sbírá.
g) R.Božovský měl připomínku k opravě místní komunikace před jeho domkem v Novosedlech,
po dešti jsou tam kaluže a při průjezdu aut mu voda stříká a poškozuje fasádu. Starosta k tomu
uvedl, že nějaké opravy asfaltu již byly udělány ve Zbudově a i na komunikaci mezi Novosedly
a Českou Lhotou a v dohledné době by se měla oprava uskutečnit i před jeho domkem.

h) M.Albrecht vznesl dotaz ohledně přejezdu z místní komunikace na pole v Novosedlech za
domkem R. Božovského , zda je již objednáno zabetonování okrajů přejezdu. K dotazu uvedl
starosta, že to projedná s p.Pekařem.
ch) Z.Jůsko informoval zastupitele, že proběhlo výběrové řízení na zhotovitele „ Komunikace
k ZTV “ v Dívčicích, kdy žádost podalo 6 stavebních firem a nejlevnější cenovou nabídku má
firma Swietelsky stav. K tomu doplnil P.Voves, že ve středu 29.7.2015 budou podepisovány
potřebné písemnosti k výběrovému řízení a aby se výsledek výběrového řízení mohl projednat
co nejdříve a nečekalo se až do příštího zasedání zastupitelstva, mohlo by se svolat zasedání
zastupitelstva jen k tomuto budu třeba hned na středu 29.7.2015.
S tímto vyjádřili souhlas přítomní zastupitelé a bylo domluveno, že zasedání zastupitelstva
pouze k tomuto bodu se uskuteční ve středu 29.7.2015 od 19 ti hodin.
Po diskuzi bylo zasedání zastupitelstva ukončeno v 19,55 hodin.

Zapsal :
Jůsko Zdeněk
místostarosta
Ověřovatelé zápisu :
Ira Vladimír
Albrecht Marian

