
 
 
 
 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 2.11.2011.  
 
 
Program zasedání: 

 
1) Uvítání a kontrola usnášeníschopnosti. 
2) Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 
3) Schválení zápisu a kontrola usnesení z minulého zasedání. 
4) Rozpočet 2012. 
5) Různé. 
6) Diskuse. 
7) Návrh usnesení a závěr. 

 
 
Přítomni: PaedDr.Bezrová, pí.Fátorová, pí.Grandová, Ing.Hrnčíř, Ing.Líbal, 
p. Vašata, p.Tojnar,. 
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 PaedDr. Bezrová 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. 7 pro. 
 
4)  Vzhledem ke stavu státních financí ZO považuje za nezbytné připravit          
úsporný rozpočet na rok 2012. Ten letošní byl koncipován opatrně                                                             
vzhledem k nutnosti uhrazení převzatých a bohužel ještě stále se 
objevujících nových neuhrazených obecních pohledávek a současně 
s vědomím nepříliš příznivého výhledu ekonomického růstu na rok 2011. To 
se nad očekávání potvrdilo, ale přesto ZO považovalo za velký přínos pro 
občany zainvestování do opravy komunikace směr Černilov. Vzhledem 
k velmi úspornému financování aktivit se zasadíme o vyrovnané financování 
tohoto roku, což bude opravdu velký úspěch.  
 
 
 
 
 



 
 
 
5)  Téma : 

• oprava komunikace směr Černilo bude zahájena v nejbližších dnech, 
důvodem zdržení byla vytíženost realizační firmy, obec již uhradila 
80% svého závazku.   

• firma Stavoka dokončila rekultivaci lokality Třešňová a tím splnila 
svůj závazek směrem k obci ve věci nedokončených chodníků. 

•  Firma Novostav urgovala doplacení poslední splátky z částky 
1 400 000,- , které byly vloženy do opravy návsi. ZO podmiňuje 
zaplacení zbylé částky dodáním dodnes nedodané projektové 
dokumentace na dílo, předání díla, které pravděpodobně neproběhlo 
a posouzení reklamace, která byla Mgr. Kvasničkovi nahlášena v roce 
2010 a ten ji neřešil. 

 
 
 
Zasedání bylo po návrhu a přijetí usnesení ukončeno v 19. 20 hod. 

 
  ………..….                            ………………                     …………………  
  Zapisovatel                      Ověřovatel zápisu              Ověřovatel zápisu 
Hana Fátorová           PaedDr.Vendulka  Bezrová          Marta Grandová   
 
……………… 
Starosta 
Ing. Roman Hrnčíř 


