
 
 
 
 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 5.1.2011.  
 
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) Snížení výše odměn zastupitelů. 
6) Investice obce a s nimi související rozpočtový výhled. 
7) MHD. 
8) Různé. 
9) Diskuse. 

 
Přítomni: PaedDr. Bezrová, pí. Fátorová, Ing. Hrnčíř, pí. Grandová, p. 
Tojnar, p. Vašata  
Omluvení: Mgr. Kvasnička, Ing. Líbal 
 
K bodu: 
1) V 18 hod bylo zasedání zahájeno uvítáním přítomných zastupitelů a 
občanů obce. Přítomno 6 členů ZO, zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.    
 
2) Byl navržen rozšířený program zasedání o bod různé, schválen 
jednohlasně. 
 
3) Ověřovateli zápisu byly navrženy pí.Grandová a PaeDr.Bezrová, schváleny 
jednohlasně, o zápis byla požádána pí. Fátorová.  
 
4) Zápis a usnesení z minulého zasedání byly bez připomínek a staly se 
právoplatnými. 
 
5) Bylo dle změny NV č.37/2003 projednáno a jednohlasně odhlasováno 
snížení odměn zastupitelů. Tabulka v příloze. 
 
6) V tomto bodě zastupitelstvo představilo v bodech svou koncepci rozvoje a 
fungování obce v letech 2011-2013 a přítomní občané byli v následné 
diskusi  požádáni o případné doplnění tohoto výhledu, pokud jde o budoucí 
obecní investice.    
 
 
 
 
 



 
 
 
 
7) Vzhledem k tomu, že se technikům MHD přes velkou snahu nepodařilo 
zapracovat ranní spoj 6.30 do stávajícího jízdního řádu, budou všechny nové 
autobusové spoje MHD,  které obec Divec žádala doplnit do jízdního řádu, 
k dispozici až od 12. dubna, což je datum uvedení nového jízdního řádu. 
Jedná se o spoje (z Divce v pracovní dny kolem 06.30, 11.15, 14.25, v sobotu 
a v neděli kolem 11.40) přesné časy budou upřesněny.   
 
8) Pro obec se zásadně změnily podmínky pro nakládání s komunálním 
odpadem (firma Rund se stala součástí firmy Marius Pedersen ), a proto je 
nutné platby za manipulaci s odpadem přizpůsobit novým smluvním 
podmínkám. Tato situace bude v nejbližší době ošetřena místní vyhláškou. 
Poplatníkem se stane každý občan obce osobně bez ohledu na kapacitu 
popelnice a svoz popelnic bude každému realizován jednou za 14 dní bez 
možnosti změny svozového intervalu. (Pro informaci: roční poplatek činí 
500,-Kč pro každého občana obce staršího 7mi let, mladší platí 250,- Kč). 
Termín pro platbu je do 15.3. Proti poplatku občan obdrží na OÚ 14 ti denní 
svozovou známku. Vše podstatné bude obsahovat zmíněná vyhláška.  
     Dalším tématem byl systém placení poplatku za psy. V současné době se 
tvoří databáze majitelů a i k tomuto tématu bude vydána nová vyhláška. 
Bylo připomenuto, že poplatek ze psa je nutné zaplatit dle staré vyhlášky do 
25.4 a platí ho každý majitel psa, vyjma v zákoně uvedených vyjímek, a to i 
zpětně. Vše podstatné bude opět obsahovat zmíněná vyhláška. Vzhledem 
k množícím se stížnostem od občanů ZO apeluje na majitele psů, aby si po 
nich v katastru obce uklízeli.  
      Starosta informoval o jednání s firmou Stavoka o dalším postupu 
v lokalitě Třešňová. 
     Současně informoval o své účasti na výroční valné hromadě svazku 
Mikroregion Černilovsko a vůli ZO Divec vstoupit do tohoto uskupení všech 
okolních obcí. Zmínil stanovené podmínky, které jsou velmi vstřícné a po 
přečtení a odsouhlasení platných „Stanov Mikroregionu Černilovsko“ byl 
pověřen činěním kroků ke vstupu obce do tohoto svazku.  
9) Vzhledem k tomu, že celé zasedání proběhlo opět v přátelském diskusním 
duchu, v tomto oddíle nebyla otevřena žádná témata a zasedání bylo v 19.40 
hod. ukončeno. 
 
…………..….                        ………………                     …………………  
Zapisovatel                      Ověřovatel zápisu              Ověřovatel zápisu 
Hana Fátorová                   Paedr.Bezrová                  Marta Grandová 
 
……………… 
Starosta 
Roman Hrnčíř 


