
 
 
 
 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 4.4.2012.  
 
Program zasedání: 

 
1) Uvítání a kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu 

zasedání. 
2) Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 
3) RD Hanišovi. 
4) Požární režim obce. 
5) Diskuse. 
6) Návrh usnesení a závěr. 

 
 
Přítomni: PaedDr.Bezrová, pí.Grandová, pí.Fátorová, Ing.Líbal, p.Vašata, 
p.Tojnar, Ing.Hrnčíř. 
Nepřítomen: Mgr.Kvasnička. 
 
K bodu: 
 
1)  V 18 hod bylo zasedání zahájeno uvítáním přítomných občanů obce a 
zastupitelů. Přítomno 7 členů ZO, zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.   

 
2) Ověřovatelkami zápisu byly navrženy PaedDr.Bezrová a pí.Grandová, 
schváleny jednohlasně, o zápis byla požádána pí. Fátorová. Zápis a usnesení 
z minulého zasedání byly bez připomínek a staly se právoplatnými. 7 pro 
 
3) Manželé Hanišovi zakoupili pozemek v lokalitě Nová a poskytli obci 
finanční dar ve výši 250 000,-. Obec jim tímto opětně vyjadřuje poděkování 
za tento vstřícný krok.    
 
4)  Obec je povinna mít zpracovaný Požární řád obce a současně i Požární            
řád OÚ, které byly dokončeny. V návaznosti na zpracované materiály je třeba 
zajistit koordinaci požární jednotky s HZS Hradec Králové, kterou bude po 
smluvním ujednání zajišťovat jednotka z Černilova. Na příštím zasedání 
bude upřesněno včetně projednání vyhlášky o PO.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
5)  
a)  Ve věci zahájení Komplexních pozemkových úprav v katastru obce Divec 
bylo sděleno následující KPÚ budou zahájeny v roce 2014 po vyčlenění 
finančních prostředků ze SR. 
 
b)  Těsně před koncem roku 2011 byla zkolaudována poslední část lokality 
Solná, Nová, Severní a kolaudační rozhodnutí bylo na obec doručeno. 
   
c)   Ve věci posekání a úklidu příkopů směr Hradec Králové SÚS informovala, 
že finanční prostředky jsou pro letošní rok vyčerpány, na KÚ bylo sděleno, že 
tato lokalita bude zařazena do požadavků pro ošetření na příští rok.  
 
d)  Starosta informoval o schůzce s Ing.Králem, jednatelem firmy Novostav ve 
věci revitalizace návsi, realizované v roce 2009. Na této schůzce byly 
dodatečně doloženy potřebné doklady a vysvětlen průběh celé zakázky. Obec 
ve dvou splátkách uhradí 110 000,-, nedoplacených v roce 2010. Je to 
poslední převzatý a dosud nesplacený dluh obce.  
 
e) Na OÚ byl umístěn kontejner na elektroodpad, bohužel pouze pro vnitřní 
instalaci. Velikost obce neumožňuje požádat o větší, pouliční. Je zde 
možnost odkládat elektroodpad.  
 
f)  Ing.Křelina po několika konzultacích začal zpracovávat (pouze) návrh 
řešení pro dokončení lokality na konci ulice Nová na návrh firmy Stavoka.  
 
g)  Na platě v SV Metalu bude k dispozici kompost. Zájemcům bude ve 
stanovený datum dána možnost vlastního odvozu, odběr zdarma. Žádáme 
občany, aby nevyváželi na poměrně draze uklizené plato stavební ani jiný 
odpad.  
 
6) Zasedání bylo po návrhu a přijetí usnesení ukončeno v 19. 35 hod. 
 
  
 ………..….                            ………………                     …………………  
  Zapisovatel                      Ověřovatel zápisu              Ověřovatel zápisu 
Hana Fátorová                    Marta Grandová              PaedDr.V. Bezrová                
 
……………… 
Starosta 
Ing. Roman Hrnčíř 


