
 
 
 
 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 6.6.2012.  
 
Program zasedání: 

 
1) Uvítání a kontrola usnášeníschopnosti. 
2) Schválení změny programu zasedání. 
3) Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele, kontrola zápisu a usnesení 

z minulého zasedání. 
4) Závěrečný účet obce za rok 2011. 
5) Vyhláška o požární ochraně. 
6) Koeficient daně z nemovitosti. 
7) Soudní žaloba p.Kvasnička. 
8) Různé 
9) Návrh usnesení a závěr. 

 
 
 
Přítomni: PaedDr.Bezrová, pí.Grandová, pí.Fátorová, Ing.Líbal, p.Vašata, 
p.Tojnar, Ing.Hrnčíř, Mgr.Kvasnička. 
 
 
K bodu: 
 
1)  V 18 hod bylo zasedání zahájeno uvítáním přítomných občanů obce a 
zastupitelů. Přítomno 8 členů ZO, zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.   

 
2)   Starosta navrhl doplnění jednacího programu. 7pro, 1 se zdržel. 
 
3) Ověřovateli zápisu byli navrženi pí.Fátorová a p.Tojnar, schváleni 
jednohlasně. Zapisoval starosta. Zápis a usnesení z minulého zasedání byly 
bez připomínek a staly se právoplatnými. 7 pro, 1 se zdržel. 
  
4)   Starosta přečetl závěrečnou zprávu auditora, která se týkala hospodaření 
obce a nakládání se svěřenými prostředky v roce 2011, včetně závěrečného 
účtu obce. Byly konstatovány pouze drobné odchylky, které budou po 
projednání s konkrétními osobami napraveny. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  5)  V tomto bodě byla opětně projednávána vyhláška o Požární ochraně  
obce Divec (na návrh p.Macha bude rozšířena o sankce při porušení zmíněné 
vyhlášky.  

 
  6)  Zastupitelstvo se společně s přítomnými zabývalo tématem zvýšení 
koeficientu daně z nemovitosti. Vzhledem k tomu, že do obecní pokladny 
přichází zásadně méně prostředků než v minulých letech, je toto jedinou 
možností, jak přispět na stále se zvyšující režijní náklady obce (např. za 
MHD a odvoz odpadů, za něž poplatky v tomto roce dosti výrazně vzrostly).   
Zvýšení, navržené a odsouhlasené v roce 2008 kdy nemělo vzhledem 
k velkorysým příspěvkům ze státního rozpočtu reálné opodstatnění, bylo 
zrušeno a v současné je třeba začít o tomto návrhu společně diskutovat. 
Přivítáme všechny podnětné návrhy, vše je ve fázi návrhu. 
 
7) V tomto bodě bylo veřejně vysvětleno za jakých podmínek došlo k žalobě 
p.Kvasničky směrem k obci a byla detailně vysvětlena veškerá pochybení, 
kterými způsobil obci škody a které obec logicky požaduje zpětně uhradit 
jako kompenzaci. Vzhledem k tomu, že od doby podání žaloby (únor 2012) se 
na zasedání pravidelně nedostavoval, nechtělo zastupitelstvo zmíněnou věc 
projednávat bez toho, aby se k ní mohl osobně vyjádřit. 
 
8)  
a)  Starosta předal informaci ohledně točny „ v polích“. Vzhledem k tomu, že 
byly špatně zadány a následně vyměřeny a vykoupeny pozemky pro 
zmíněnou točnu, bude muset být objednán a zaplacen nový geometrický 
plán. Jinak je projekt točna a ulice V Chatkách ve stavu před žádostí o 
vydání stavebního povolení.      
b)  Pan Kvasnička tlumočil informaci JUDr.Muzikanta ohledně obtěžujícího 
pálení biologického odpadu, vzniklého činností občanů obce Divec. Vzhledem 
k ukončení zasedání nemohlo být projednáno a lze, při účasti zmíněných 
osob, projednat na příštím zasedání.    
 
9) Zasedání bylo po návrhu a přijetí usnesení ukončeno v 20.05 hod. 
 
  ………..….                            ………………                     …………………  
  Zapisovatel                      Ověřovatel zápisu              Ověřovatel zápisu 
Ing.Roman Hrnčíř                Hana Fátorová                    Pavel Tojnar                
 
……………… 
Starosta 
Ing. Roman Hrnčíř 


