
 
 
 
 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 7.9.2011.  
 
 
Program zasedání: 

 
1) Uvítání a kontrola usnášeníschopnosti. 
2) Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 
3) Schválení zápisu a kontrola usnesení z minulého zasedání. 
4) Oprava komunikace Černilov. 
5) Zeleň v obci. 
6) Různé. 
7) Diskuse. 
8) Návrh usnesení a závěr. 
 

 
 
Přítomni: PaedDr.Bezrová, pí.Fátorová, pí.Grandová, Ing.Hrnčíř, Ing.Líbal, 
p. Vašata, Mgr.Kvasnička Omluven : p.Tojnar. 
 
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 Ing..Líbal, schváleni 
jednohlasně, o zápis byla požádána pí. Fátorová.  
 
3) Zápis a usnesení z minulého zasedání byly bez připomínek a staly se 
právoplatnými. 7 pro. 
 
4) Starosta informoval přítomné, že obec uhradila první dohodnutou splátku 
ze svého podílu na této opravě a tato by měla být spuštěna v měsíci září 
 
5)  ZO vyjádřilo spokojenost s fungováním údržby a stavu zeleně v obci. Byl 
kontaktován odbor péče o stromy za účelem prořezání památečných stromů 
v obci. Na základě předaného protokolu obec zváží, zda investovat finanční 
prostředky do prořezání zmíněných stromů.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
6)   
 
a) na návrh Mgr.Bezrové byla projednána možnost vytvoření provozního 
režimu sportoviště pro případ, že by zde byl registrován zvýšený výskyt cizích 
osob, využívajících tento sportovní areál. 
  
b)  byla projednána žádost o navrácení daru obci – cesty paní Tajbrovou. 
Bylo nalezeno řešení, tento postup nebyl doporučen architektem 
Ing.Křelinou jakožto pořizovatelem ÚP.  
 
c)  byla projednána záležitost ohledně krádeže nezajištěné platební karty na 
OÚ v loňském roce a následného výběru finanční hotovosti. Zastupitelstvo 
navrhuje předepsat ztrátu finančních prostředků bývalému starostovi. Ten 
se poradí s finančním poradcem o možnosti likvidace této pohledávky.  
 
d) byla projednána žádost p. Bárty o možnost pokácení plevelného stromu, 
stojícího na hranici jeho pozemku a pozemků sousedících. Strom ohrožuje 
statiku přilehlé stavby. ZO nemá námitek. 
     
7)   Zasedání bylo po návrhu usnesení ukončeno ve 20. 15 hod. 
 
 
 
 
  ………..….                            ………………                     …………………  
  Zapisovatel                      Ověřovatel zápisu              Ověřovatel zápisu 
Hana Fátorová                   Ing.Miroslav Líbal                 Josef Vašata   
 
……………… 
Starosta 
Ing. Roman Hrnčíř 


