
 
 
 
 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 1.6.2011.  
 
 
Program zasedání: 

 
1) Uvítání a kontrola usnášeníschopnosti. 
2) Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 
3) Schválení zápisu a kontrola usnesení z minulého zasedání. 
4) Žádost o souhlas obce se stavbou RD –p.Suchý. 
5) Závěrečný audit obce. 
6) Komunikace směr Divec-Černilov. 
7) Různé. 
8) Diskuse. 
9) Návrh usnesení a závěr. 
 
 

 
Přítomni: PaedDr.Bezrová, pí.Fátorová, pí.Grandová, Ing.Hrnčíř, Ing.Líbal, 
p.Tojnar, p. Vašata,  
Omluveni : 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) Ověřovateli zápisu byly navrženi p.Tojnar a pí.Grandová, schváleni 
jednohlasně, o zápis byla požádána pí. Fátorová.  
 
3) Zápis a usnesení z minulého zasedání byly bez připomínek a staly se 
právoplatnými. 
 
4) Starosta informoval zastupitelstvo o schůzce s Ing.Křelinou ohledně 
projektu RD manželů Suchých za přítomnosti Ing.Hendrycha jakožto 
zpracovatele projektové dokumentace. Původní návrh byl na základě rozporů 
s Územním plánem obce Divec zamítnut s tím, že bude-li přizpůsoben 
nastaveným parametrům, obec nemá námitek ke stavbě.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Toto zadání bylo splněno, zastupitelstvo po diskusi dalo kladné 
stanovisko obce k zamýšlené stavbě dle předložených podkladů s jednou 
podmínkou, a tou je dořešení a doložení  kladného stanoviska Ing.Křeliny 
k nakládání s dešťovými vodami, vzniklými na uvedeném pozemku. Investor 
byl upozorněn na povinnost neprodleně zajistit uklizení znečištěných 
vozovek v souvislosti se stavbou a odvoz stavební suti mimo katastr obce 
Divec.  
 
5) Starosta přečetl závěrečnou zprávu auditora, která se týkala hospodaření 
obce a nakládání se svěřenými prostředky v roce 2010, včetně závěrečného 
účtu obce. Byly konstatovány pouze drobné odchylky, které budou 
napraveny.  
 
6) V tomto bodě starosta informoval přítomné o situaci ve věci opravy 
zmíněné silnice. Finanční náklad na zmíněnou rekonstrukci ponese mírně 
nadpoloviční částkou obec Černilov, spoluúčast byla po osobních jednáních 
přislíbena stejnou částkou společností HNG a SV Metal. Díky tomuto 
vstřícnému přístupu všech zmíněných subjektů se obec Divec bude podílet 
částkou, se kterou bylo v rozpočtu při jeho tvorbě počítáno a podaří se nám 
tedy udržet výdaje obce dle plánu. I když je zmíněná silnice v katastru obce 
Černilov, velice vítáme její rekonstrukci, neboť je občany obce Divec hojně 
využívána.      
   
7)  
a) byla potvrzena dohoda s p.Peškem ohledně sekání trávy a úklidu sněhu 
na chodníku od Kozákových po zastavku, zastupitelstvo toto rozhodnutí vítá, 
starosta připraví smlouvu. 
 
b) starosta přítomné informoval o schůzce se společností, poskytující 
podporu v žádostech o dotace. ZO má v úmyslu při stabilizaci obecních 
financí přistoupit k rekonstrukci budovy Obecního úřadu a touto dobou je 
možnost o dotaci na tento účel zažádat. 
      
c)  starosta navštíví Dopravní odbor Magistrátu ve věci dokončení řízení ve 
věci točna MHD a Dopravní režim Obce. Následně bude vydána obecně 
závazná vyhláška ohledně systému parkování v obci pro účely dodržování 
zákonných pravidel. 
 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
d) vyřešit s p.Liborem Vavřinkou možnost uzavření vjezdu na pole ulicí 
Solnou z důvodu opakovaného zneužívání soukromé komunikace mezi poli 
směrem k rybníku cizími řidiči. Zajistí paní Fátorová. 
 
 9) Zasedání bylo po návrhu usnesení ukončeno ve 20 15 hod. 
 
 
 
 
  ………..….                            ………………                     …………………  
Zapisovatel                      Ověřovatel zápisu                  Ověřovatel zápisu 
Hana Fátorová                 Pavel Tojnar                          Marta Grandová 
 
……………… 
Starosta 
Ing. Roman Hrnčíř 


