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U S N E S E N Í
číslo 8 / 2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného 26.8.2015 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.6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice ze dne 22.7.2015.
b) Usnesení č.7/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice ze dne 29.7.2015.
2) S c h v a l u j e :
a) Uzavření smlouvy o dílo „Komunikace a dešťová kanalizace na ZTV Dívčice“ mezi Obcí
Dívčice a firmou Swietelsky stav. s.r.o. České Budějovice s cenou díla 8.064.850,06 Kč
bez DPH a smlouvy s p. Školaudym na vykonávání stavebního dozoru na výše uvedené
stavbě za odměnu ve výši 45.000,- Kč.
b) Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „ ZTV Dívčice nádraží – přípojky “ mezi Obcí
Dívčice a firmou Swietelsky stav. s.r.o. České Budějovice s cenou díla 916.758,45 Kč bez
DPH.
c) Poskytnutí finančních příspěvků v rámci vyhlášeného „Projektu občanského soužití“, a to :
v obci Dívčice-nádraží a v Dívčicích-vsi 2 x 25.000,- Kč na zřízení posilovny (zakoupení
posilovacích přístrojů ),
v České Lhotě 25.000,- Kč na vybavení kulturního domu ( výčepní zařízení, sklenice,
talíře apod. ),
v Novosedlech 25.000,- Kč na pořízení 2 ks venkovních laviček, dřevěného obložení části
zdi u objektu obce na návsi a na pořízení basketbalového koše,
ve Zbudově 25.000,- Kč na vybavení dětského hřiště ( houpací pera – zvířátka, pískoviště
kryté, lavičku apod. ),
v Dubenci fin.prostředky na pořízení 2 ks venkovních laviček.
d) Zakoupení projektoru s příslušenstvím pro obec samostatně mimo vyhlášený „ Projekt
občanského soužití “.

Jůsko Zdeněk
místostarosta

Livečka Radek
starosta
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Zápis č. 8 / 2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice , konaného ve středu 26. srpna 2015 od 18 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Dívčice

Přítomni : Radek Livečka, Zdeněk Jůsko, Marian Albrecht, Hana Georgievová, Vladimír Ira,
Pavel Ježek, Vlastimil Kostečka a Vlastimil Kryštůfek, tj. 88 % zastupitelů..
Omluvena : Lenka Kurážová.
Zastupitelstvo obce bylo po celou dobu jednání usnášení schopné.
Dále byli přítomni 3 občané obce ( Karel Vobr ml., Boh.Pekařová a Mir.Stulík ).
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta R.Livečka, zapisovatelem pověřil Z.Jůska a dále jako
ověřovatele zápisu navrhl V.Iru a V.Kryštůfka. 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 z 22.7.2015 a 29.7.2015.
2) Schválení smlouvy s dodavatelem stavby „ Komunikace a dešťová kanalizace na ZTV
Dívčice “.
3) Schválení dodatku č.2 ke smlouvě se společností Swietelsky stav. s.r.o. České Budějovice.
4) Diskuze – závěr.
K návrhu programu nebyly žádné připomínky a byl zastupiteli schválen.
Hlasování : 8 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Ad 1) Místostarosta Z.Jůsko seznámil přítomné s usneseními zastupitelstva č.6/2015 z 22.7.2015
a č. 7/2015 ze dne 29.7.2015. K usnesením nebyly žádné připomínky a byla vzata na vědomí.
Ad 2) Starosta R. Livečka opětovně informoval , že firma Swietelsky stav. s.r.o. zvítězila ve
výběrovém řízení s nejnižší nabídkou na stavbu „ Komunikace a dešťová kanalizace na ZTV
Dívčice “. Na minulém zasedání na podkladě připomínek P.Vovsa byl závěr, aby byl vypracován
dodatek ke smlouvě a P.Voves měl starostovi dodat k tomu písemně jeho připomínky. Nic však
nedodal a ani starostovi nebere telefony. Kromě toho v některých jeho připomínkách neuvedl dle
starosty na minulém zasedání pravdu , podle firmy Swietelsky stav. s.r.o.ČB bylo vyhotovení
smlouvy z jejich strany standardní a takto postupují např. i při zakázkách pro Magistrát České
Budějovice. Přesto byla v některých věcech smlouva firmou Swietelsky doplněna, což je podle
firmy možné, mj. bylo doplněno , že položkový rozpočet tvoří přílohu smlouvy o dílo. Z těchto
důvodů nebyl vyhotoven dodatek ke smlouvě, ale přímo doplněna smlouva.
Starosta dále uvedl, že proti výběrovému řízení nebyly podány žádné námitky. Dle jeho názoru
nic nebrání nyní smlouvu s firmou Swietelskky stav. s.r.o. na uvedenou stavbu schválit.
V diskuzi uvedl V.Ira, že za současného stavu po doplnění smlouvy nemá k jejímu schválení
žádné připomínky, stejně tak i P. Ježek a další zastupitelé. V. Kostečka vznesl dotaz ohledně
stavebního dozoru na stavbě. Starosta uvedl, že p. Školaudy dodal na obec návrh na vykonávání
stavebního ( technického ) dozoru za částku 45.000,- Kč a s návrhem seznámil přítomné.
V. Kostečka měl ještě připomínku k tomu, že ve smlouvě s p.Školaudym ohledně vykonávání
stavebního dozoru by mělo být také, zda v případě pochybení při výkonu staveb. dozoru by měl
obci platit příp. způsobenou škodu. Starosta k tomu uvedl, že si nemyslí, že by došlo k nějakému
pochybení ze strany p. Školaudyho, dělá to již řadu let, má praxi. Přesto, pokud by k pochybení
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- 2 z jeho strany došlo a vznikla obci škoda , mohla by jí obec vymáhat, i když to ve smlouvě není
uvedeno.
Po diskuzi došlo na návrh starosty k hlasování , kdo je po doplnění pro uzavření smlouvy
o dílo s firmou Swietelsky stav. s.r.o. České Budějovice na stavbu „ Komunikace a dešťová
kanalizace na ZTV Dívčice “ za celkovou částku 8.064.850,06 Kč bez DPH a dále pro uzavření
smlouvy s p.Školaudym na vykonávání stavebního dozoru na uvedené stavbě za částku 45.000,Kč.
Hlasování : 8 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Ad 3) Pokud se týká cenové nabídky firmy Swietelsky stav. s.r.o. ( dodatku č. 2 ke smlouvě
o dílo, a to „ ZTV Dívčice nádraží - přípojky “ ), starosta R.Livečka uvedl, že na základě závěrů
ze zasedání zastupitelstva ze dne 22.7.2015 obstaral odborné vyjádření za účelem posouzení této
cenové nabídky, a to společností Stavební poradna s r.o. České Budějovice. Ze závěru posudku
vyplývá , že kalkulované ceny víceprací ze strany firmy Sweietelsky stav. s.r.o. Č.Budějovice
jsou zcela standardní a z hlediska realizace stavby bezproblémové , zhotovitel proti srovnávací
hladině cen nabízí slevu cca 103.000,- Kč bez DPH. Z toho vyplývá, že cenová nabídka je zcela
v pořádku a dle firmy Swietelsky stav. s.r.o. je zcela běžné, že cenové nabídky na vícepráce dává
zhotovitel. Cena díla – na vybudování přípojek na stavbě ZTV Dívčice-nádraží činí dle dodatku
č.2 celkem 916.758,45 Kč bez DPH a je pevná a nepřekročitelná ( a to i za situace, kdy firma
Swietelsky stav. s.r.o. opomněla do cenové nabídky zahrnout práce ve výši cca 86.000,- Kč,které
bude v rámci realizace díla též provádět ).
Po odborném posouzení cenové nabídky nebyly k této již žádné připomínky zastupitelů a po
ukončení diskuze došlo ke hlasování, kdo souhlasí s uzavřením dodatku č.2 smlouvy mezi Obcí
Dívčice a firmou Swietelsky stav. s.r.o. České Budějovice na stavbu „ ZTV Dívčice nádraží –
přípojky “ za celkovou částku 916.758,45 Kč bez DPH.
Hlasování : 8 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Ad 4) Diskuze – závěr :
a) Starosta R.Livečka informoval, že v rámci vyhlášeného „Projektu občanského soužití“přišlo
na obec 6 žádostí o příspěvek, z toho z Novosedel 2 žádosti a naopak z Dubence nepřišla žádná
žádost. Má zato, že žádosti by se měly posoudit a schválit na příštím zastupitelstvu. Z diskuze
zastupitelů vyplynulo , aby se žádosti projednaly hned a bylo je možné co nejdříve zrealizovat. .
b) V. Kostečka navrhl , aby do všech částí obce se daly poštovní schránky, do nichž by občané
mohli anonymně nebo neanonymně dávat své názory a podněty. K tomu uvedla H.Georgievová,
že po instalaci schránek pak už nebudou občané mít vůbec zájem o dění v obci. Starosta doplnil,
že dle jeho názoru by bylo vhodné dát anketní lístek do každé rodiny s tím,aby občané uvedli své
názory k tomu, co by se mělo v obci dělat . V. Ira uvedl, že starší lidé nemají většinou internet
a jako varianta by poštovní schránky mohly být instalovány.
c) V.Kostečka navrhl, aby se projednalo se ZOD Blata Sedlec, zda by pro obec posekali trávu
kolem rybníka Pustota. Starosta uvedl, že se ZOD věc projedná.
d) Na základě závěru diskuze k žádostem o příspěvky na „Projekt občanského soužití“ starosta
R.Livečka seznámil s jednotlivými žádostmi :
1) Za obec Dívčice-nádraží podal žádost F.Kohel ml. (s podpisy 26 občanů ) na zřízení posilovny
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- 3 v Dívčicích ( na zakoupení posilovacích přístrojů na zařízení posilovny – činky, posilovací stroj,
lavice, podložky pro ležení atd. ), požadovaná výše příspěvku 25.000,- Kč. K tomu na dotaz
uvedl starosta, že posilovna by se zřídila v místnosti obce v 1.patře v budově, kde je Pošta.
2) Za část Dívčice-ves podal žádost Roman Horký s návrhem, aby v případě schválení příspěvku
na zřízení posilovny v Dívčicích - nádraží byl s uvedeným příspěvkem sloučen i příspěvek pro
Dívčice - ves a pokud z Dívčic - vsi bude zaslán jiný návrh, příspěvek rozdělit. Požadovaná výše
příspěvku je 25.000,- Kč.
K žádostem o zřízení posilovny připomněl Z.Jůsko, že je nutno ověřit, zda z důvodu statiky bude
možno v 1. patře budovy pošty posilovnu provozovat a pokud bude zřízena, je nutno aby to měl
někdo na starosti a podepsal hmotnou odpovědnost obci a také aby byl zajištěn úklid místnosti.
3) Za část Česká Lhota podal žádost Viktor Schaffelhofer na vybavení společenského zařízení
v České Lhotě – výčepní zařízení, sklenice, kompresor, hadice, talíře a narážeč, požadovaná výše
příspěvku 25.000,- Kč.
4) Za část Novosedly podali žádost Miroslav Stulík, Petr Lisoň, Jiří Sukdol a David Honsa na
pořízení 2 ks venk.laviček á 6.000,- Kč, dřevěné obložení zdi 3.000,- Kč a basketbalový koš za
10.000,- Kč. Požadovaná výše příspěvku 25.000,- Kč.
5) Za část Novosedly podal další žádost Karel Prokopec k využití volného času, a to na pořízení
projektoru a promítacího plátna za cca 10.000,- Kč, 2 ks laviček á 3.000,- Kč, koše na košíkovou
a zbytek na opravu stávajícího hřiště. Požadovaná výše příspěvku 25.000,- Kč.
V diskuzi bylo konstatováno, že lavičky a koš se prolínají se žádostí M.Stulíka a spol., pokud se
týká projektoru, bude vhodnější jeho nákup řešit obcí mimo tohoto projektu, a tedy za Novosedly
schválit první žádost, tj. M.Stulíka a spol.
6) Za část Zbudov podala žádost Martina Vodičková, a to na 25.000,- Kč na vybavení dětského
hřiště ( houpací pera – zvířátka, pískoviště kryté a lavičku ).
7) Mimo došlé žádosti na obec podala dodatečně za část Dubenec přímo na zasedání žádost na
pořízení 2 ks laviček do Dubence H.Georgievová, a to jednu na náves u kovárny a druhou na
menší náves.
M.Albrecht k žádostem doplnil,pokud se týká hmotné odpovědnosti,přichází v úvahu tuto uzavřít
jen na posilovnu v Dívčicích, u ostatních žádostí se jedná o trvale umístěné zařízení venku a v Č.
Lhotě o zařízení, které bude umístěno v uzavřeném objektu obce.
Se všemi žádostmi a s poskytnutím finančních příspěvků byl zastupiteli vysloven souhlas s tím,
že starostou R. Livečkou bude upřesněn s jednotlivými žadateli postup pro nákup jednotlivých
požadovaných zařízení a způsob jejich úhrady . Současně byl vysloven souhlas se zakoupením
projektoru s příslušenstvím pro obec samostatně mimo shora uvedený projekt
Hlasování : 8 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
e) V. Ira zdůraznil , že na zasedání zastupitelstva v září 2015 by se měla projednat otázka vzetí
úvěru a rovněž začít s přípravou rozpočtu obce na příští rok. Zastupitelé by si měli do zasedání
zastupitelstva připravit návrhy do rozpočtu.
f) M.Stulík a M.Albrecht měli připomínku k přerostlým thujím v Novosedlech na návsi u silnice,
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- 4 je tam špatná viditelnost, zakrývají dopravní značku. Buď je bude třeba ořezat a nebo odstranit
a zasadit tam jiný stromek či dva, a to dále od komunikace.
g) B.Pekařová měla připomínku ke špatnému stavu vývěsních skříněk v Dívčicích – nádraží
a dále k tomu, že by bylo třeba ořezat větve u stromů v ul. kolem dětského hřiště. Starosta uvedl,
že s opravou vývěsních skříněk se počítá a ořezání větví domluví se ZOD Blata.
h) M.Stulík měl dotaz k tomu, zda p . Krbílek nekončí ve Zbudově s výrobou marcipánu a dále
k tomu, že v Novosedlech jsou dětské houpačky ve špatném stavu . K tomu uvedl starosta, že
p.Krbílek má pronájem bývalé školy ve Zbudově až do r. 2019 a pokud s ním mluvil, tak končit
nehodlá. Pokud se týká stavu dět. houpaček , měl od občanů z Novosedel příslib, že si je opraví,
ale jak je vidět oprava dosud provedena nebyla. Rovněž H .Georgievová upozornila na špatný
stav zařízení na dětském hřišti v Dubenci.
i) Z.Jůsko měl připomínku ohledně nutné opravy zborcené kanalizační šachty vedle kovárny
v Dubenci a zajištění mřížky na kanálovou šachtu u okapového svodu na kovárně. V.Kostečka
uvedl, že je schopen mřížku vyrobit ( Z.Jůsko změří rozměry a předá je V.Kostečkovi ). Pokud
se týká zborcené kanálové šachty, bude oprava řešena pracovníkem obce p. Arsentievem.
Po ukončení diskuze bylo zasedání zastupitelstva v 19,40 hodin ukončeno a stanoven termín
konání příštího zasedání zastupitelstva na středu 23.9.2015 od 18 hodin.

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

