
 
 
 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 2.2.2011.  
 
Program zasedání: 

 
1) Uvítání a kontrola usnášeníschopnosti. 
2) Změna programu zasedání. 
3) Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 
4) Schválení zápisu a kontrola usnesení z minulého zasedání. 
5) Stavoka-ulice Třešňová. 
6) Projednání a schválení rozpočtu. 
7) Různé. 
8) Diskuse.  
9) Návrh usnesení a závěr. 

 
 
Přítomni: PaedDr. Bezrová, pí. Fátorová, Ing. Hrnčíř, pí. Grandová, p. 
Tojnar, p. Vašata, Mgr. Kvasnička, Ing. Líbal 
 
K bodu: 
1) V 18 hod bylo zasedání zahájeno uvítáním přítomných zastupitelů a 
občanů obce. Přítomno 8 členů ZO, zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.    
 
2) Byla navržen změna programu zasedání a sice záměna dvou bodů 
zasedání mezi sebou, schváleno jednohlasně. 
 
3) Ověřovateli zápisu byly navrženy p.Tojnar a Ing.Líbal, schváleno 
jednohlasně, o zápis byla požádána pí. Fátorová.  
 
4) Zápis a usnesení z minulého zasedání byly bez připomínek a staly se 
právoplatnými. 
 
5) Za přítomnosti p.Sováka, zástupce firmy Stavoka byla projednána a po 
krátké diskusi schválena konečná podoba řešení situace s nedokončenými 
chodníky v ulici Třešňová. Firma Stavoka se zavázala provést rekultivaci 
části mezi chodníkem a vozovkou v prostoru od p.Horáčka k p.Dlouhému dle 
dohody s OÚ a navíc zhotovit u vjezdů k domům p. Horáčka, p.Dlouhého, 
p.Poláška a p.Muzikanta parkovací místo ze zámkové dlažby v rozměru do 
20m2 u každého z nich.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Na základě této dohody obec stáhne žalobu, podanou poslední den 
funkčního období minulého zastupitelstva bývalým starostou a připraví 
smlouvu, která celou záležitost uzavře, schváleno jednohlasně. 
   
6) V souladu s programem byl starostou přednesen návrh rozpočtu na rok 
2011 včetně úprav, které bylo nutné udělat oproti vyvěšené verzi z důvodu 
změn, které nebylo možné v době tvorby rozpočtu předvídat. Rozpočet byl po 
diskusi  přijat 8 mi hlasy.  
 
7) Kominík – vzhledem k tomu, že vstoupila v platnost nová vyhláška 
ohledně povinnosti dokladovat stav a čistotu komína (od topeniště) ZO se 
pokusí zjistit kontakt a vytíženost kominíka, který by zajistil zájemcům revizi 
a eventuelní vyčištění komína. Toto bude požadováno např. pojišťovnou 
v případě pojistné události, související s komínem. ZO bude informovat 
sdělením do schránek a na úřední desce. 
     Pojízdná prodejna – obci byla nabídnuta možnost zajíždění pojízdné 
prodejny v intervalu 1 – 2x týdně. ZO zjistí termíny a bude občany 
informovat na úřední desce, eventuelně formou sdělení do schránek.  
      Poplatky ze psů – v diskusi byla zmíněna povinnost vlastníků psů na 
doplacení poplatků za minulý rok 2010, konkrétní majitelé budou obesláni 
s upozorněním na splnění této povinnosti. 
      Obecní rozhlas – obci byla nabídnuta možnost instalace obecního 
rozhlasu, po obdržení nabídky bude ZO informovat na zasedání.      
 
8) Vzhledem k tomu, že celé zasedání proběhlo opět v přátelském diskusním 
duchu, v tomto oddíle nebyla otevřena žádná témata a zasedání bylo 
ve 20.00 hod. ukončeno. 
 
  …………..….                        ………………                     …………………  
   Zapisovatel                     Ověřovatel zápisu            Ověřovatel zápisu 
 Hana Fátorová                       Ing.Líbal                         Pavel Tojnar 
 
……………… 
Starosta 
Roman Hrnčíř 


