
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 12.9.2012. 
 
Program zasedání: 
 
1) Uvítání a kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu zasedání. 
2) Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele, kontrola zápisu z minulého zasedání. 
3) Žádost o vyjádření ke stavbě RD - Nezbedovi. 
4) Různé. 
5) Diskuse. 
6) Návrh usnesení a závěr. 
 
Přítomni: PaedDr. Bezrová, pí Fátorová, Ing. Hrnčíř, Mgr. Kvasnička, 
Ing. Líbal, p. Tojnar, p. Vašata 
Omluvena: pí Grandová  
 
K bodu: 
 
1) V 18 hodin bylo zasedání zahájeno uvítáním přítomných občanů obce a zastupitelů.  
Přítomno: 7 členů ZO, zastupitelstvo bylo usnášeníschopné. 
 
2) Ověřovateli zápisu byli navrženi paní Fátorová a pan Tojnar, schváleni jednohlasně.  
Zapisovalkou byla určená paní Bezrová. 
 
Kontrola zápisu z minulého zasedání: 
Se zápisem z minulého zasedání nesouhlasila pí Bezrová: „ Zápis bodu 3) je krátký, chybí zápis názorů ostatních 
zastupitelů, vyjádření o odpadech je vytržené ze souvislostí a v této formulaci věty nepřesné.“ 
Pan starosta požádal o doplnění zmíněného bodu 3) do stávajícího zápisu (viz níže v bodu 2). 
 
S navýšením koeficientu daně z nemovitostí opět nesouhlasila pí Bezrová. Navýšení daně  by postihlo hlavně 
starousedlíky s většími zahradami a polnostmi. V případě nutnosti doplnění obecní pokladny by bylo  
spravedlivější zatížit občany stejným dílem (stejná forma jako u plateb za odpady). 
Se zvýšením daně nesouhlasil nově i pan Vašata.  
Dále se vyjádřil pan Tojnar, který doporučoval ověřit kontinuálnost smluv vlastníků polností s firmou HNG. 
Následně pan starosta přislíbil, že bude s HNG konzultovat a sám situaci prověří.  
Paní Grandová vyjádřila obavy z navýšení daně, neboť nesouhlas lidí zaznamenala již při zvýšení plateb  
za odpady.  
Pan Kvasnička požadoval zapsat myšlenku pí Bezrové, že plnění pokladny formou navýšení daně  je, vzhledem 
k různému finančnímu zatížení skupin obyvatel, nespravedlivé.  
 
Vzhledem k tomu, že byly pro příští rok 2013 ve spolupráci se subjekty, podnikajícími v katastru obce Divec a 
okolí, dojednány náhradní finanční zdroje pro nahrazení eventuelního přínosu zvýšení koeficientu daně 
z nemovitosti do obecního rozpočtu starosta hned na začátku zasedání jasně deklaroval, že pro příští rok tento 
koeficient zůstává na stejné úrovni jako v letošním roce.   
 
3)  Pan starosta předložil ke schválení žádost o výstavbu RD paní Nezbedové - parcelní č. 19/41. 
Projekt byl konzultován s ing. Křelinou, který s projektovou dokumentací a s umístěním stavby souhlasí.  
Žádost byla schválená všemi přítomnými zastupiteli. 
 
4) Různé: 
 
a) Václav a Jana Suchánkovi žádají o vyjádření k možnosti stavby rekreačního domku v katastru obce Divec, 
parc. č. 217/1 a současně o vyjádření k připojovacím sítím.  
Ing. Křelina s projektovou dokumentací souhlasí, předložená žádost byla schválená všemi přítomnými 
zastupiteli. 
 
b) Pan starosta vyjádřil jménem obce nesouhlasné stanovisko s návrhem konceptu města Hradce Králové ve věci 
zalesnění katastru mezi Hradcem Králové a Divcem a po konzultaci s architektem toto stanovisko předložil na 
Úřad hlavního architekta na Magistrát mHK.. 
 



c) Pan starosta informoval o průběhu soudního jednání ve věci Mgr. Kvasničky.  Výsledek jednání - obec je 
povinná odstupné zaplatit neboť finanční ztrátu, kterou obec Divec utrpěla, nelze kompenzovat nevyplacením 
odstupného. Způsobená škoda se skládá z odcizených finančních prostředků z účtu vinou nedbalosti při 
nakládání s platební kartou (30000,-), prostřednictvím pokladny nakoupeného a nepředaného materiálu (odborné 
právnické literatury apod. 9 288,-), neoprávněně objednaných služeb pod hlavičkou obce (4800,-), penále a 
povinnost obce vrátit část dotace na CzechPoint z důvodu přerušení provozu a nesplnění ohlašovací povinnosti 
následně náklady právního zastoupení p.Kvasničky v žalobě proti obce ve výši (cca 21 500,- ). Toto vše k tíži 
obecního rozpočtu.  
 
5) Diskuse: 
 
Diskuse probíhala průběžně, vyjadřovali se zastupitelé i přítomní obyvatelé Divce. 
 
Pan starosta hodnotí velice pozitivně  organizaci tenisového turnaje a jménem obce děkuje všem, kteří se na jeho 
průběhu podíleli. 
 
 
…………………   …………………..  …………………. 
Zapisovatel   Ověřovatel zápisu:  Ověřovatel zápisu:  
PaedDr. Bezrová   paní Fátorová   pan Tojnar 
 
 
……………… 
Starosta 
Ing. Roman Hrnčíř 


