
 
 
 
 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 6.4.2011.  
 
 
Program zasedání: 

 
1) Uvítání a kontrola usnášeníschopnosti. 
2) Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 
3) Schválení zápisu a kontrola usnesení z minulého zasedání. 
4) Odpady v obci. 
5) Obecní rozhlas. 
6) Podmínky spolupráce s obcí na údržbě obecní zeleně. 
7) Různé. 
8) Diskuse. 
9) Návrh usnesení a závěr. 
10)  

 
Přítomni: PaedDr. Bezrová, pí. Fátorová, Ing. Hrnčíř, pí. Grandová, p. 
Tojnar, p. Vašata, Ing. Líbal, 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 byly navrženi Mgr.Kvasnička a Ing.Líbal, schváleny 
jednohlasně, o zápis byla požádána pí. Fátorová.  
 
3) Zápis a usnesení z minulého zasedání byly bez připomínek a staly se 
právoplatnými. 
 
4) Možnost odkládání organického odpadu na plochu u SV Metal pro občany 
platí, 29.4. bude spálen pod dozorem hasičů obce Divec, nahlásit na HZS 
Hradec Králové (paní Fátorová) . 
 
5) Na instalaci obecního rozhlasu zajištěny 2 cenové nabídky, jedna z nich 
včetně kompletní dokumentace, použitelné pro žádost o dotaci. 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
6) Obec znovu vyzývá případné zájemce o údržbu travnatých ploch v obci o 
kontaktování OÚ. Jedná se dle pasportu o cca 6 000 m2. Mgr. Kvasnička 
osloví konkrétní místní občany, kteří v minulosti prováděli tuto placenou 
činnost, zda mají zájem v ní pokračovat. 
 
7), 8) Starosta informoval o schůzce na Městské policii HK (MPHK) - ohledně 
smlouvy o odchytu psů (obec by musela zajistit kotec pro tyto psy, popř. 
platit za stravu zmíněného psa v hradeckém útulku). Následně učiní pokus o 
navázání spolupráce s MPHK ve věci pravidelných kontrol v katastru obce. 
 
Čistička odpadních vod kapacitně dostačuje pro eventuelní developerský 
záměr (informace z Veolia HK). 
 
Byly nastaveny podmínky a smlouvy ve věci čištění a udržování čistoty obce. 
 
Byly stanoveny 2 termíny pro nahlášení zájmu o služby kominíka (více viz 
aktuální informace na stránkách obce Divec).  
 
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. 
 
Byla projednána žádost p. Suchého, týkající se stavby RD na pozemku v ulici 
Severní. Konzultaci s Ing. Křelinou ohledně souladu navrhovaného řešení 
s ÚP obce zařídí starosta.  
 
9) Zasedání bylo po návrhu usnesení ukončeno ve 20 00hod. 
 
 
………..….                        ………………                     …………………  
Zapisovatel                      Ověřovatel zápisu              Ověřovatel zápisu 
Hana Fátorová                   Mgr.Kvasnička                      Ing.Líbal 
 
……………… 
Starosta 
Ing. Roman Hrnčíř 


