
 
 
 
 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 7.12.2011.  
 
Program zasedání: 

 
1) Uvítání a kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu 

zasedání. 
2) Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 
3) Rozpočet na rok 2012. 
4) Různé. 
5) Diskuse. 
6) Návrh usnesení a závěr. 

 
 
Přítomni: PaedDr.Bezrová, pí.Grandová, Ing.Hrnčíř, Ing.Líbal, p. Vašata, 
p.Tojnar, Mgr.Kvasnička. 
Omluveni: pí.Fátorová. 
 
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 p.Vašata a p.Tojnar, schváleni 
jednohlasně, o zápis byla požádána pí. Grandová. Zápis a usnesení z 
minulého zasedání byly bez připomínek a staly se právoplatnými. 7 pro 
 
3) Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce na rok 2012. 
K návrhu nebyly připomínky. Rozpočet byl přijat počtem 6 hlasů, jeden 
zastupitel se hlasování zdržel. 
 
4) a 5)   
a) Starosta přečetl dopis-odpověď na dotaz na Ministerstvo zemědělství 
k záležitosti komplexních pozemkových úprav v obci Divec. Obci bylo 
sděleno, že s úpravami bude započato v průběhu příštího roku společně 
s obcí Blešno. 
 
b) Starosta poděkoval přítomným zástupcům SDH a všem, kdo se na 
přípravě zúčastnili za velice zdařilý průběh tradiční oslavy Mikuláše, spojené 
s rozsvícením stromečku na hřišti. 
 
 
 
 



 
 
 
 

c)  Byla přijata Rozpočtová změna č.3/2011 v těchto položkách : 
na straně příjmů 1111 – 1113 (32000,-), 3639-3111 (2000,-), 3722- 
2111 (46750,-), 3722-2324 (66750,-). 
na straně výdajů 2221-6121 (250000,-), 2219-5321 (25000,-). 
 

d) Starosta přečetl statistiku vytíženosti spojů MHD č.5 a informoval o 
navýšení plateb za dopravu z důvodu navýšení DPH. Četnost a časy spojů 
zůstanou zachovány.  
 
e)  Byla diskutována rekonstrukce komunikace směr Černilov, současný                    
     stav neodpovídá představám. Panové Mach, Beran a Pešek vyslovili      
     nespokojenost s použitou zastaralou technologií. Požádali starostu, aby  
     na příští zasedání zastupitelstva obce pozval zainteresované osoby   
     z obce Černilov případně zástupce firmy, která opravu komunikace  
     provedla. Nápravu směřovat na změnu technologie. Ten přislíbil  
     kontaktovat Ing. Javůrka a požádat ho o účast na lednovém zasedání.   
     V zhledem k tomu, že obec Černilov je majitelem komunikace,  
     investorem i zadavatelem zakázky, má naše obec velmi malý vliv na  
     zadání a průběh rekonstrukce. Silnice nebyla převzata ani zaplacena a  
     na jaře bude dořešeno uvedení do dohodnutého stavu. 
 
f)   Pan Mach vznesl dotaz, zda by třídění odpadů nebylo možno rozšířit i  

 na obaly Tetrapak.Tyto obaly jsou tříděny současně s plasty a jako   
 takové patří do tohoto kontejneru. 
 
 

g)  Byla diskutováno oznámení podané panem Kvasničkou ohledně údajného     
     odcizení nadrcené stavební sutě ze skládky na pozemku firmy SV Metal.  
     Úklid celé skládky byl proveden na náklady obce pod vedením paní  
     Fátorové. Materiál ze skládky je použitý na rekultivaci pozemků obce za  
     ulicí V chatkách, na zpevnění příjezdu na stávající skládku  rostlinného  
     odpadu  a na dorovnání terénu u zastávky autobusu. V zhledem k tomu,  
     že po proběhlém drcení v roce 2010 nebylo jasně označeno, patří-li na  
     vzniklé hromadě část někomu jinému než obci, byl celý nadrcený obsah  
     použit na opravy a zlepšení prostředí v obci.  
 
 

    
 
  
 
.   

 



 
 
 
 
 
6) Zasedání bylo po návrhu a přijetí usnesení ukončeno ve 20. 00 hod. 

 
  
 ………..….                            ………………                     …………………  
  Zapisovatel                      Ověřovatel zápisu              Ověřovatel zápisu 
Marta Grandová                     Pavel Tojnar                     Karel Vašata   
 
……………… 
Starosta 
Ing. Roman Hrnčíř 


