
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Divec ze dne 4.12.2012 
 
Program zasedání 

 
1) Uvítání a kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu zasedání. 
2) Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 
3) Rozpočtová změna. 
4) Rozpočet obce 2013. 
5) Vyhláška o odpadech. 
6) Prezidentské volby 2013. 

  
 
Přítomni: PaedDr. Bezrová, paní Fátorová, paní Grandová, Ing. Hrnčíř,  
Ing. Líbal, pan Tojnar, pan Vašata, Mgr. Kvasnička 
 
K bodu: 
1) V 18 hod bylo zasedání zahájeno uvítáním přítomných zastupitelů a 
občanů obce. Přítomno 8 členů ZO, zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.  
 
2) Ověřovateli zápisu byli navrženi a následně zvoleni paní Grandová a Ing. 
Líbal,  zápis pořizoval starosta. 8 pro. 
 
3)  
a) V tomto bodě byla projednána a odsouhlasena Rozpočtová změna 
č.2/2012, vztahující se zúčtování finančních prostředků, poskytnutých 
k zajištění voleb do krajských zastupitelstev a do Senátu. 8 pro. 
b) V tomto bodě byla projednána a odsouhlasena Rozpočtová změna 
č.3/2012, vztahující se k přesunům finančních prostředků v rámci 
schváleného rozpočtu 2012. 8 pro. 
 
4) Starosta přednesl ke schválení „Návrh rozpočtu na rok 2013“, jak byl 
vyvěšen na úřední desce. Tento byl schválen v navrženém znění s tím, že 
pí.Fátorová se seznámí s platnou rozpočtovou skladbou pro členění příjmů a 
výdajů obcí a v součinnosti s paní účetní uvedou rozdělení jednotlivých 
naplánovaných částek s touto skladbou do souladu, aby následující kontrola 
již proběhla bez závad. P.Mach upozornil na  několik let se opakující chyby 
v účtování, které jsou obci opakovaně vytýkány v rámci auditu. 8 pro.    
 
5) Starosta přečetl připravenou „Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012“, 
řešící kompletně problematiku odpadů. Vzhledem k zásadním změnám 
v zákoně musí všechny obce k 1.1.2013 přijmout novou vyhlášku o 
nakládání s odpady. Vyhláška bude vyvěšena na Úřední desce a na 
internetových stránkách obce. Po krátké diskusi a několika upřesněních 
v terminologii byla vyhláška přijata. 8 pro.    
 
 
 



 
 
 
 
 
6)  Starosta upozornil na opětnou povinnost obce zajistit prezidentské volby 
v lednu 2013 a v souvislosti s tím vznesl dotaz na volební komisi. Vzhledem 
k tomu, že nebyla navržena alternativa ke složení komise minulé a tato 
odvedla svou práci vzorně, bude tato oslovena opět. V tomto bodě byl také 
odsouhlasen návrh, aby v případě konání druhého kola voleb (jakýchkoliv 
státem vyhlášených) byla vyplacena odměna 1000,- Kč za účast a práci, 
odvedenou v této komisi každému jejímu členovi. 8 pro. 
 
Pí.Bezrová požádala o doplnění k minulému zápisu “nesouhlasím 
s vyvěšeným zněním zápisu, není totožný s ověřenou verzí“. 
     
Zasedání bylo ukončeno v 19,50 hod. 
 
 
 
…………….                    …………………….               ……………………. 
Zapisovatel                    Ověřovatel zápisu              Ověřovatel zápisu 
Roman Hrnčíř              Ing.Líbal                        Marta Grandová 
 
 
……………… 
Starosta 
Ing. Hrnčíř 


