
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Divec ze dne 7.11.2012 
 
Program zasedání 

 
1) Uvítání a kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu zasedání. 
2) Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 
3) Schválení zápisu a kontrola usnesení z minulého zasedání. 
4) Požární řád obce. 
5) Různé, diskuse. 
6) Návrh usnesení a závěr. 

  
 
Přítomni: PaedDr. Bezrová, paní Fátorová, paní Grandová, Ing. Hrnčíř,  
Ing. Líbal, pan Tojnar, pan Vašata  
Omluvení: Mgr. Kvasnička 
 
K bodu: 
1) V 18 hod bylo zasedání zahájeno uvítáním přítomných zastupitelů a 
občanů obce. Bylo přítomno 7 členů ZO, zastupitelstvo bylo 
usnášeníschopné.  
 
2) Ověřovateli zápisu byli navrženi a následně zvoleni pan Tojnar a  
paní Grandová,  zapisovatelkou určená paní Bezrová.  
 
3) K zápisu ani k usnesení z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné 
připomínky a staly se tak právoplatnými. 
 
4) Pan Tojnar přečetl Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 - 
- Požární řád obce Divec. Schváleno jednohlasně. Vyhláška bude vyvěšena 
na Úřední desce a na internetových stránkách obce.    
 
5)  
a) Paní Fátorová informovala o obdržení finanční dotace 31.000,- Kč  
na zajištění voleb a navrhla projednání a schválení rozpočtové změny. 
Byla  projednána, ale nebyla odhlasována. Bude součástí programu příštího 
zasedání.  
b) Paní Fátorová konstatovala, že podle Vyhlášky o provedení zákona o 
volbách do zastupitelstev krajů (č.152/2000Sb) přísluší členům volební 
komise odměny stanovené zákonem. Starosta na základě své pravomoci 
vyplatil třem členům komise odměnu za dobře odvedenou práci. Paní 
Fátorová navrhla, aby tuto částku obci vrátil.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Dle vyjádření starosty je 200,- Kč za 12 hodin práce málo. Tři členky 

volební komise (pí.Volencová, pí.Kozáková, sl.Nováková) proto dostaly 
mimořádnou odměnu po 1.300,- Kč. Toto rozhodnutí je v pravomoci starosty 
a předem bylo konzultováno s účetní obce paní Károvou. Zbylé členy volební 
komise,  kteří jsou jeho rodinnými příslušníky, vyplatil z vlastních peněz. 
c) Dále pí.Fátorová kritizovala špatnou organizaci a nedostatek informací 
ohledně voleb. Volby připravila včetně roznesení volebních lístků (naprosto 
perfektně) pí.Grandová ve spolupráci se starostou a při dotazu na bližší 
upřesnění dílčích nedostatků v jejich organizaci nebyly tyto ani v náznacích  
upřesněny.  
 S výplatou mimořádné odměny souhlasil pan Líbal a paní Grandová. 
Ostatní zastupitelé ani na opakovanou výzvu starosty ohledně osobního 
stanoviska svůj názor veřejně nevyjádřili. S tímto krokem souhlasili v rámci 
diskuse přítomní občané obce Divec,  kteří se diskuse zúčastnili.  
d) Jednání o odborné údržbě stromů v obci bylo dlouze projednáno a 
odsouhlaseno na minulém zasedání. Dnes bylo pouze upřesněno, že úspora 
nákladů ve formě ponechání ležících ořezaných větví není vhodná a 
akceptujeme původní nabídku.   
e) Pan Vašata navrhuje finanční odměnu pro pana Landsmanna, a to 
za výrobu konstrukce na podporu stromu na hřišti - nedokončeno, 
nerozhodnuto 
f) Pan Tojnar avizoval zájem sponzora o rozšíření dětského hřiště podle 
platného územního plánu  a s finanční spoluúčastí obce.  Pro další jednání 
žádá o poskytnutí detailních podkladů. 
g) Paní Fátorová informovala ZO o výši mandatorních výdajů, o zůstatku na 
účtu a podotkla,  že stále hospodaříme na hranici únosnosti obce. 

    
Paní Grandová opustila  zasedání v 19,00 a bylo ukončeno v 19,32 hod. 
 
 
 
…………….                    …………………….               ……………………. 
Zapisovatel                    Ověřovatel zápisu              Ověřovatel zápisu 
PaedDr. Bezrová              Pavel Tojnar                   Marta Grandová 
 
 
……………… 
Starosta 
Ing. Hrnčíř 


