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U S N E S E N Í
číslo 8 / 2014
ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného 30.12.2014 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. 7/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice ze dne 10.12.2014.

2) S c h v a l u j e :
a) Rozpočtové opatření č. 6/2014 v rozpočtu Obce Dívčice.

Jůsko Zdeněk
místostarosta

Livečka Radek
starosta
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Zápis č. 8 / 2014
ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného v úterý 30.prosince 2014 od 18 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Dívčice
Přítomni :

Radek Livečka, Zdeněk Jůsko, Marian Albrecht, Hana Georgievová, Vladimír Ira
a Vlastimil Kostečka, tj. 66 % všech zastupitelů.
Omluveni: Pavel Ježek a Lenka Kurážová.
Neomluven: Vlastimil Kryštůfek.
Z občanů obce nebyl nikdo přítomen.
Zastupitelstvo bylo po celou dobu jednání usnášení schopné.
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta R.Livečka, zapisovatelem určil Z.Jůska a dále jako
ověřovatele zápisu navrhl H.Georgievovou a M.Albrechta. Všichni jmenovaní byli schváleni.
Hlasování : 6 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Poté starosta seznámil s návrhem programu zasedání :
1) Kontrola usnesení zastupitelstva ze dne 10.12.2014.
2) Rozpočtové změny ( rozpočtové opatření č.6/2014 ).
3) Různé, diskuze, závěr.
K návrhu programu nebyly žádné připomínky a byl zastupiteli schválen.
Hlasování : 6 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Ad 1) Místostarosta Z. Jůsko seznámil s usnesením ze zasedání zastupitelstva , konaného dne
10.12.2014. K bodu č.1b) usnesení, pokud se týká ukončení pronájmu prodejny, doplnil starosta
R.Livečka , že v prodejně bude L. Kabelková do poloviny ledna 2015, než ji vyklidí. Pak bude
předána obci. K věci doplnil místostarosta, že je třeba projednat s L.Kabelkovou, aby do předání
zajistila, aby nedošlo v prodejně k zamrznutí vody a topení , a po předání prodejny je toto třeba
zajistit ze strany obce. Stejně tak, pokud se již nestalo, zabezpečit proti zamrznutí vodoměry a
rozvody vody v obecním domě v Novosedlech a v kult. domě v České Lhotě. Starosta doplnil, že
celou věc projedná s L.Kabelkovou a po převzetí prodejny obcí to bude zajištěno ze strany
obce. V obec.domě v Novosedlech provedl opatření proti zamrznutí M.Albrecht a v České Lhotě
to má na starosti p.Šikl. Záměr o pronájmu prodejny byl veřejně vyhlášen a dne 2.1.2015 vyjde
inzerát o pronájmu v ČB deníku.
K bodu 1c) doplnil starosta, že vyúčtování dotace na revitalizaci rybníka Pustota bylo provedeno.
K bodu 2b) – zadání veřejné zakázky na provedení doplňujících prací na výstavbě ZTV Dívčice
bylo vyhlášeno 17.12.204 a otevírání obálek bude provedeno 12.1.2015.
K bodu 2c) – vyhlášení veřejné zakázky na výstavbu ČOV v Dívčicích dosud nebylo provedeno,
bude provedeno v lednu 2015, na obstarání potřebných dokumentů k opětovnému podání žádosti
o dotaci na výstavbu ČOV v Dívčicích p. Školaudy pracuje.
K bodu 2f) uvedl starosta, že žádosti o dotaci z POV v roce 2015 na dokončení opravy pomníku
padlých a oplocení v Dívčicích - vsi a rozšíření veřejného osvětlení v Novosedlech byly podány.
Informace k usnesení ze zasedání zastupitelstva z 10.12.2014 byla zastupiteli vzata na vědomí.
Ad 2) Starosta Radek Livečka seznámil přítomné s návrhem rozpočtových změn – rozpočtovým
opatřením č.6/2014.
Zastupiteli byl s návrhem vysloven souhlas a rozpočtové opatření č.6/2014 bylo schváleno.
Hlasování : 6 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Rozp. opatření č.6/2014 tvoří přílohu k zápisu č. 8/2014 ze zasedání zastupitelstva z 30.12.2014.
Ad 3) Různé, diskuze :
a) Na dotaz V. Kostečky uvedl starosta, že otevírání obálek bude 12.1.2015 na OÚ od 10 hodin.
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Místostarosta doplnil , že pokud bude do výběrové komise ustanoven odborník – stavař, jak již o
tom bylo jednáno na minulém zastupitelstvu ( návrh na p. Pavla Vovsa ), rád za sebe uvolní ve
výběrové komisi místo pro stavebního odborníka.
b) H.Georgiová připomněla novelu zákona o odpadech s účinností od ledna 2015, kde je uloženo
obcím mj. zajistit místa pro odkládání bio odpadu a kovového odpadu. K tomu uvedl starosta, že
zatím není vydána prováděcí vyhláška. Dále, že při jednání s firmou Rumpold Vodňany mu bylo
nabídnuto provádění svozu bio odpadu jejich velkoobjemovými kontejnery.
c) H.Georgievová vznesla dotaz ohledně přípravy návrhu rozpočtu obce na rok 2015, je třeba ze
strany starosty domluvit s p.Posekanou termín, kdy na návrhu začnou pracovat. K věci se dále
vyjádřil V.Ira a navrhl termín na pondělí 12.1.2015 v 16 hodin, s čímž starosta vyjádřil souhlas
a zajistí na tuto dobu účast p.Posekané.
d) Z.Jůsko vznesl dotazy ohledně toho, zda obec získala již dříve uváděnou dotaci 1.300.000,-Kč
z MŽP na stavbu ZTV k staveb.parcelám v Dívčicích , zda bylo provedeno vyúčtování dotací na
opravu pomníku padlých v Dívčicích – vsi a veřejného osvětlení v Dubenci z Programu obnovy
venkova, zda byl pořízen zahradní malotraktor a „ skákací hrad “ z dotací ČEZ a zda tyto dotace
byly vůči ČEZ vyúčtovány vč. provedené opravy - rekonstrukce dětského hřiště v Dívčicích,
kterou provedla stavební firma p.Pekaře. K tomu uvedl starosta, že pokud se týká dotace z MŽP
Praha ve výši 1.300.000,- Kč, byla tam podmínka , že do 5 ti let se musí postavit na všech stav.
parcelách rodinné domky , jinak by se musela dotace vrátit a ještě zřejmě platit nějakou sankci.
Výstavba rod.domků na všech parcelách do 5 let je nereálná a tak obec získala dotaci jen ve výši
250.000,- Kč za podmínky, že bude do 5 ti let postaveno na parcelách 5 rodinných domků. Tato
dotace již byla vyčerpána. Na dotaz dále starosta uvedl, že když by se nepostavilo ani těch 5 RD,
musela by se i tato dotace vrátit. Vyúčtování dotací z POV zatím provedeno nebylo, je na to čas
do ledna 2015, zahradní malotraktor byl objednán a i uhrazen, bude nám dodán v nejbližší době.
Skákací hrad zatím pořízen nebyl, oprava hřiště v Dívčicích byla stav.firmou p.Pekaře provedena
a zaplacena, vyúčtování těchto dotací vůči ČEZ zatím provedeno nebylo, je na to čas do února.
e) K vysvětlení V. Kostečky ohledně instalace lampy veř. osvětlení u rodinného domku p.V.Iry
doplnil starosta, že Elektrostav požadoval za instalaci 1.500,- Kč, což on odmítl a lampu pro
obec instaluje p.R..Horký.
f) V.Ira informoval o připomínce p.Turka z Dívčic-vsi, a sice je velice zanesena bahnem stoka
z rybníka Březovec, vedoucí kolem jeho nemovistosti. Bahno bylo do výpustní stoky splaveno
při vypouštění rybníka Březovec. Má obavu , aby v důsledku toho nedošlo k vytápění zahrady.
K věci doplnil místostarosta, že stoka je sice v majetku obce , ale dle smlouvy s Rybářstvím
Hluboká z dřívější doby by se na jejím čištění měli podílet společně jak obec, tak i Rybářství
Hluboká. Je třeba vyčištění projednat s Rybářstvím Hluboká.Dále doplnil starosta i V.Ira,že bude
třeba vyčistit i další stoky v katastru obce, jež jsou majetkem obce a je na to třeba počítat s fin.
prostředky v rozpočtu na r.2015. K věci ještě doplnila H.Georgievová, že i když pracovník obce
p.Míka s p.Špirochovou pročistili stoku za jejich domkem v Dubenci, problémy přetrvávají, bylo
by vhodné tuto stoku, která je zčásti zatrubněná, zatrubnit i ve zbývající části.
g) M.Albrecht se vyjádřil k dokončení inventury v Novosedlech.
h)V.Ira měl připomínku,že nynější vlastníci domku po p.Michalu Danielovi, dělají kolem domku
značný nepořádek, naproti domku na obec.pozemku zanechali 2 sudy s nějakým odpadem, také
pražce, je třeba zařídit, aby to odstranili. K tomu uvedl starosta, že zjistí kdo je vlastně majitelem
domku a vyzve jej k odstranění věcí.
V 19 hodin bylo zasedání zastupitelstva ukončeno.
Zapsal :
Ověřovatelé zápisu :
Hana Georgievová

Jůsko Zdeněk
místostarosta

