
 
 
 
 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 4.5.2011.  
 
 
Program zasedání: 

 
1) Uvítání a kontrola usnášeníschopnosti. 
2) Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 
3) Schválení zápisu a kontrola usnesení z minulého zasedání. 
4) Dopravní režim v obci. 
5) Podmínky spolupráce s obcí na údržbě obecní zeleně. 
6) Různé. 
7) Diskuse. 
8) Návrh usnesení a závěr. 
 

 
Přítomni: PaedDr.Bezrová, pí.Fátorová, pí.Grandová, Ing.Hrnčíř, 
Mgr.Kvasnička, Ing. Líbal, p.Tojnar, p. Vašata,  
 
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.Tojnar a p.Vašata, 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 se zpracovatelem projektu 
dopravní situace v ulicích Solná, Nová, Severní, Třešňová Ing.Buriancem. 
V této lokalitě bylo navrženo příliš mnoho dopravních značek a toto řešení by  
jednak vzhledově celou lokalitu znepřehlednilo, ale hlavně by realizace příliš 
zatížila obecní rozpočet. Po diskusi bylo rozhodnuto, že počet parkovacích 
míst bude redukován z navržených 33ti na 10 plus 2 místa pro invalidní 
řidiče. OÚ bude v budoucnu při povolování staveb důsledně dbát na 
dostatečnou rezervu pro parkování vlastníků na jejich pozemcích! Obec 
tímto rozhodnutím ušetří cca 100 tis. korun. 8 zastupitelů pro. Zařídí 
starosta. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Byl předložen zpracovaný návrh na řešení nové točny Ing.Saifrtem a 
jelikož je v souladu s ÚP obce Divec, zastupitelstvo ho odsouhlasilo pro 
projednání na Policii ČR. 8 zastupitelů pro. Zařídí starosta. 
 
5) Diskuse ohledně údržby obecní zeleně má dvě varianty: bude uzavřena 
dohoda s p.Peškem jakožto staronovým poskytovatelem této služby nebo 
obec koupí nový traktor a bude službu vykonávat ve své režii. Termín do 
příštího týdne. 8 zastupitelů pro. Zařídí starosta.   
 
6)  
  bod a) byla diskutována a následně schválena smlouva o spolupráci s Ing. 
Křelinou jakožto konzultantem obce ve věcech dodržování nastavených 
parametrů ÚP. 8 zastupitelů pro. Zařídí starosta. 
   
  bod b) na obecních stránkách bylo vyvěšeno dílčí plnění rozpočtu obce a 
bude pravidelně aktualizováno  
 
  bod c) ZO velice děkuje občanům, kteří vlastními silami napomáhají 
vzhledu obce a sečou trávu před svými domy. Brzy bude vyřešeno!! 
 
  bod d) ZO velice děkuje za přípravu a průběh dne čarodějnic, který 
připravily a následně zrealizovaly pí.Vrběcká, pí.Doubravová, pí.Táborská, 
dle reakcí občanů se opravdu vydařil. 
 
   bod e) ZO rovněž děkuje hasičům, kteří spálili nashromážděný biologický 
odpad na horním platě nad SV Metalem. 
 
   bod f) vzhledem k nově vzniklým skutečnostem v souvislosti s naplňováním 
rozpočtu byla odsouhlasena Rozpočtová změna č.1/2011 dle přiloženého 
seznamu.   
 
    bod g) byl proveden tepelný audit Obecního úřadu a zkreslení kompletní 
projektové dokumentace budovy pro potřeby budoucí rekonstrukce a 
zateplení. ZO má v úmyslu požádat o dotaci na částečnou rekonstrukci a bez 
těchto podkladů by to nebylo možné.  
 
      
 
 
 
 
 



 
 
 
 
bod h) starosta informoval o započatém jednání ve věci opravy silnice směr 
Černilov, která je sice v majetku Černíkova, ale je využívána převážně 
občany Divce. ZO projednalo podmínky spoluúčasti na této investici a 
pověřilo starostu k jednání v této věci. 8 zastupitelů pro. 

 
     bod i) ZO vzalo na vědomí negativní stanovisko Ing.Křeliny ve věci záměru 
stavby domu p. Suchého včetně věcné argumentace a předalo toto 
stanovisko jeho architektovi. 
 

ZO obce opětně apeluje na majitele psů, aby po svých psech uklízeli!! 
V obci je neúměrně mnoho psích výkalů a občané si oprávněně stěžují. Těm, 
kteří svou povinnost vykonávají, tímto veřejně děkujeme. 
 

Další žádost ZO je směřována k občanům, kteří odvážejí biologický 
odpad na plato na pozemku SV Metalu. Pro lepší manipulaci při spalování je 
třeba skladovat odpad na jedno místo. Děkujeme za pochopení a vstřícnost. 
 
9) Zasedání bylo po návrhu usnesení ukončeno ve 20 15 hod. 
 
 
 
 
  ………..….                            ………………                     …………………  
Zapisovatel                      Ověřovatel zápisu              Ověřovatel zápisu 
Hana Fátorová                     Pavel Tojnar                      Karel Vašata 
 
……………… 
Starosta 
Ing. Roman Hrnčíř 


