
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 1.2.2023. 
 

Program: 
 

1) Uvítání a kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu zasedání,  
volba ověřovatelů zápisu.  

 
2) Projektová dokumentace-připojení lokality Stavoka na vn. 

 
3) Rozpočtová změna č.6/2022 (RZ6/2022). 

 
     4) Ostatní, diskuse, závěr. 

 
      
 
Zápis pořízen: 6.2.2023   vyvěšeno:  6.2. 2023  sejmuto: 
 
Přítomni:   Z.Medek, K.Medková, Ing.Hrnčíř, M.Beran, Ing.Rezek, P.Tojnar. 
Omluveni: M.Putnová. 
                                                         
 
1.) V 18.00 bylo zasedání zahájeno uvítáním přítomných občanů obce a 
zastupitelů, zahájení přítomno 6 členů ZO, zastupitelstvo bylo 
usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni P. Tojnar a 
Z.Medek. Zápis a usnesení z minulého zasedání byly bez připomínek a staly 
se právoplatnými, předložený program byl schválen. 6 pro  
 
2.) Starosta předložil projednanou projektovou dokumentaci napájení nové 
lokality Stavoka, schválenou Ing.arch. Křelinou z pohledu souladu 
s Územním plánem obce. Řeší nový způsob napájení lokality vn kabelem, 
procházejícím přes obecní pozemky a vybudování nové trafostanice. Tím 
bude mít obec v dané lokalitě rezervu budoucího výkonu pro možný rozvoj. 5 
pro, 1 se zdržel.   
 
3.) Starosta předložil schválenou Rozpočtovou změnu č.6/2022 (RZ6/2022), 
která upravuje financování obce ke konci roku 2022 z pohledu Státního 
rozpočtu.  
  
 4.) a.)Starosta předložil zastupitelům návrh přistoupení obce do svazku MaS 
Nad Orlicí. Po přednesení a prodiskutování podmínek členství zastupitelé 
vstup odsouhlasili. 6 pro.     
 
      b) Zastupitelé projednali podmínky pro výběr poplatků za odpady od 
osob ukrajinské národnosti v obci Divec, kterých je v obci poměrně dost, 
ubytovatelé na ně pobírají příspěvky a obec nemá dostatečný přehled, jak je 
při tomto množství nakládáno s odpady, jimi vytvořeným. Někteří občané si 
stěžují, že se jim odpad objevuje v popelnicích. Situace je velmi nepříjemná 
vzhledem k nárustu plateb pro občany obce od tohoto roku. Obec bude 



vzniklou situaci monitorovat, ale pro rok 2023 se zastupitelé rozhodli tyto 
osoby od placení poplatků osvobodit.  5 pro, 1 proti. 
 
    c) Zastupitelé projednali předloženou projektovou dokumentaci na 
dopravní a technickou infrastrukturu lokality Stavoka jako podkladu pro 
vydání Územního rozhodnutí. 5 pro, 1 proti. 
 
    d) Starosta poděkoval paní Mgr.Stašové MBA za dar 50 tisíc korun pro 
obec. 
      
    e) Zastupitelé se rozhodli podél plotu u sportovního areálu v sousedství 
s SV Metal vybudovat zábranu proti létání míčů do zahrady. Dále žádají 
obyvatele, aby nedocházelo ze strany dětí k houpání na stávajících sítích, 
může dojít k jejich poškození. Starosta projedná s vlastníkem plotu.   
 
     f) Paní Ing. Kosinová se ptá (na základě podnětů od občanů proč tomu 
tak není) a současně žádá o koordinaci veškerých společenských akcií s obcí, 
aby opakovaně nedocházelo k tříštění obecních zájmů. Tato situace nepůsobí 
navenek dobře a obec a její občané se stávají v očích okolí terčem posměchu. 
Tuto (pro pověst celé obce) nepříjemnou situaci bohužel nejsou zastupitelé či 
obec (ani po několikerých intervencích a výzvách k omezení těchto aktivit) 
schopni ovlivnit.  
    
Oficiální část zasedání bylo ukončeno v 18:55 hod. 
 
   ………………                        .…………..                       ………………  
ověřovatel zápisu                 ověřovatel zápisu                   starosta 
  Pavel Tojnar                        Zdenek Medek               Ing.Roman Hrnčíř 


