
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 7.12.2022. 
 

Program: 
 

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

 
2) Návrh zasíťování obce optickou sítí-Ing.Šrámek. 

 
3) Rozpočet 2023. 

 
.    4)  Střednědobý výhled na období 2024-2025. 
 
     5)  Smlouva o zajištění provozu MHD pro rok 2023. 
  
     6) Ostatní, diskuse, závěr. 

 
      
 
Zápis pořízen: 12.12.2022   vyvěšeno: 14.12. 2022  sejmuto: 
 
Přítomni: Z.Medek, K.Medková, Ing.Hrnčíř, M.Beran,, M.Putnová, Ing.Rezek. 
Omluveni: P.Tojnar. 
                                                         
 
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 Z. Medek a 
M.Beran. Zápis a usnesení z minulého zasedání byly bez připomínek a staly 
se právoplatnými, předložený program byl schválen. 6 pro  
 
2.) Ing.Šrámek, majitel firmy SPCom a poskytovatel internetových služeb 
přednesl prezentaci ohledně možného zasíťování obce optickou sítí pro vyšší 
kvalitu příjmu internetu a televizního signálu. Občané obce Divec budou 
s dotazem ohledně zájmu a pro případné dotazy kontaktováni do schránek.   
 
3.) Zastupitelé schválili na minulém zasedání projednaný a vyvěšený 
rozpočet na rok 2023. 6 pro 
3)a) Při schvalování rozpočtu paní Putnová předložila návrh na přesunutí 50 
tis. z položky 5169 s alokací na Územní plán do „rezervy“. Starosta vysvětlil, 
že finance na Územní plán nejsou vynakládány pouze v okamžiku jeho 
přípravy a vzniku, ale po celé období jeho naplňování (za odborné služby 
architekta) v souvislosti se stavební činností v katastru obce. Na požadavek 
hlasování o návrhu přesunu dopadl výsledek takto. 4 proti, 2 pro.  
  
4.) Zastupitelé schvalovali na minulém zasedání projednaný a vyvěšený 
„Střednědobý výhled na období 2024-2025“. Byla upravena položka příjmů 
pro obě období, aby zohledňovala očekávanou výši příjmů. Zastupitelé 



v příštím roce posoudí „vizi obce“, kterou někteří občané i přes veškeré, 
dlouhodobě realizované rozvojové projekty v obci postrádají. 6 pro 
 
 5) Zastupitelé schválili předloženou „Smlouvu o přepravě osob-zajištění 
obslužnosti obce MHD pro rok 2023“ s Magistrátem města HK. 6 pro  
 
  6)a) Zastupiteli byl vysloven zákonem požadovaný souhlas s uzavřením 
„Dohody o provedení práce“ se zastupitelem Martinem Beranem na služby, 
vykonávané pro obec. 5 pro, 1 se zdržel. 
 
     b) Byla projednána a schválena „Darovací smlouva“ firmy Tangua na 
finanční dar 70 tis. korun obci. Je to letos již druhé finanční ocenění 
dlouhodobé kvalitní práce zastupitelstva ze strany sponzorů, kterým tímto 
zastupitelstvo opakovaně děkuje. 6 pro 
 
      c) Starosta předložil přítomným k seznámení poslední projednanou 
variantu kompletního řešení nové lokality Stavoka.     
 
      d) Zastupitelé vzali na vědomí schválenou „Rozpočtovou změnu“ 
(RZ5/2022) v souvislosti s finančním darem paní Mgr.Michelle Stašové. 
 
      e) Byl opětovně diskutován návrh na zřízení malé obecní knihovny 
v prostorách zasedací místnosti OÚ, která by mohla vzniknout z darů 
občanů. Místostarosta připraví dotazník pro občany, kdo by měl o tuto 
službu zájem a kdo by byl ochoten darovat „pro něho nepotřebné“ knihy jako 
základ pro její vznik. Součástí dotazníku bude i informace k avizovanému 
zasíťování obce optickou kabeláží a jeho možný přínos pro občany.   
 
Zastupitelé opakovaně děkují rodině paní Vrběcké, která opět krásně 
zastřešila přípravu tradičního obecního Mikulášského setkání a Mikulášovi, 
andělovi i čertům za skvělý „výkon“, kterým potěšili všechny malé i velké.    
            
        
 
 
         
 
Zasedání bylo ukončeno v 20:08.hod. 
   ………………                        .…………..                       ………………  
ověřovatel zápisu                 ověřovatel zápisu                   starosta 
  Zdeněk Medek                      Martin Beran                 Ing.Roman Hrnčíř 


