
 
 
 
 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 12.10.2011.  
 
 
Program zasedání: 

 
1) Uvítání a kontrola usnášeníschopnosti. 
2) Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 
3) Schválení zápisu a kontrola usnesení z minulého zasedání. 
4) Rozpočtová změna 2/2011. 
5) Různé. 
6) Diskuse. 
7) Návrh usnesení a závěr. 

 
 
Přítomni: PaedDr.Bezrová, pí.Fátorová, pí.Grandová, Ing.Hrnčíř, Ing.Líbal, 
p. Vašata, p.Tojnar, 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) Ověřovateli zápisu byly navrženi p.Vašata a p.Tojnar, schváleni 
jednohlasně, o zápis byla požádána pí. Fátorová.  
 
3) Mgr. Kvasnička oprávněně rozporoval zápis z minulého zasedání, kdy jako 
zapisovatel byla uvedena pouze pí.Fátorová. Po jejím odchodu v 18.52 
pokračoval v zápise starosta (tímto napravuji nepřesnost v bodu 2 zápisu ze 
 7.9 o osobě zapisovatele). Tato nepřesnost nemělo vliv na platnost usnesení, 
a proto se toto i zápis z minulého zasedání staly právoplatnými. 7 pro 

Současně Mgr.Kvasnička otevřel od prosince 2010 pokračující diskusi, 
týkající se záležitosti z roku 2009 (minule mylně uveden rok 2010) a sice 
ukradené, nijak nezajištěné platební karty, která byla ponechána na stole na 
Obecním úřadě včetně přístupného PIN kódu a kterou zloději zneužili 
k výběru 30 000,- korun z obecního účtu. Mgr. Kvasnička v průběhu roku 
2011 opakovaně slíbil, že najde v součinnosti s finančním poradcem řešení 
této situace, aby obec nebyla tím, kdo zaplatí tuto ztrátu ze svého rozpočtu. 
Tento závazek dodnes nesplnil a považoval tuto věc za vyřešenou.   

 
 
 
 
 



 
 
 
 
V průběhu dnešního jednání (18.24) opustil zasedání s tím, že se necítí 

vinen, je v tomto smyslu napadán a opakovaně trval na tom, aby jeho 
pochybení nesla obec na svých bedrech. A to byl pouze dotázán, kde jsou 
veškeré spotřební věci a literatura, nakoupené za jeho účinkování na úřadě a 
nepředané při jeho odchodu z funkce. Zastupitelé se po následné diskusi 
rozhodli nezatěžovat již tak napjatý obecní rozpočet a započíst tuto ztrátu 
obecního rozpočtu (30 000,-Kč, způsobenou neopatrností jeho neopatrností 
při nakládání s obecním majetkem oproti částce, kterou má Mgr. Kvasnička 
obdržet jako odměnu za ukončené funkční období. Bylo konstatováno, že 
v případě pochybení jeho předchůdce, které nebylo takoto závažné a v takové 
výši bylo postupováno se stejnou razancí bez možnosti celou věc řešit, jako 
bylo umožněno p.Kvasničkovi. Zbytek mu bude vyplacen ve dvou splátkách. 
7 pro 

    
4) Byla projednána a schválena Rozpočtová změna č.2/2011 - navýšení 
prostředků v kapitole 5321 (Základní školy) a 5329 (Kom. služby a reg. 
rozvoj), převedeno z kapitoly 5222 (Neinv. transfery obč. zdr.). Byly 
informativně diskutovány další změny v rámci rozpočtu s tím, že budou 
upřesněny v průběhu posledního měsíce roku. 7 pro 
 
 5)  Téma : 
• Gratulace místním občanům ke kulatým výročím – budou realizovány. 
• Pan Mach poděkoval zastupitelům obce za první rok činnosti, jejich                                 
          práce je v obci vidět, dále upozornil na potřebu dokončení pozemkové    
          úpravy, která byla započata v roce 1998 (starosta ).  
          OZ mu děkuje za vstřícnost a snahu o spolupráci na společném           
          postupu v obecních věcech. 
• Starosta zmínil úspěšné dořešení dlouhodobého sporu s chodníky             
          v ulici  Třešňová, kterou firma Stavoka po vzájemné dohodě začíná  
          s finálovými úpravami ke spokojenosti obou zúčastněných stran. 
• V nejbližší době bude zahájena avizovaná oprava komunikace směr 

Černilov, ZO obce žádá občany o zvýšenou opatrnost po dobu opravy při 
využívání zmíněné komunikace. 

   
6) Zasedání bylo po návrhu a přijetí usnesení ukončeno ve 20. 15 hod. 

 
  ………..….                            ………………                     …………………  
  Zapisovatel                      Ověřovatel zápisu              Ověřovatel zápisu 
Hana Fátorová                      Pavel Tojnar                     Josef Vašata   
 
……………… 
Starosta 
Ing. Roman Hrnčíř 


