Zápis č. 12/2015
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N,
konaného dne 15. 12. 2015,
od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Datum jednání:

15. 12. 2015

Čas jednání:

zahájení: v 18.00 hod.
ukončení: ve 20.20 hod.

Místo jednání:

zasedací místnost obecního úřadu

Přítomni:

Stulík Václav – starosta obce
Vomela Václav – místostarosta obce
Hrabí Antonín
Pintýř Miloslav
Chmelík František
Pšeidová Jana

Omluveni:

Hosté:

Kočí Václav

Krippel Václav, Hrabová Zdeňka a Šafanda František

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Dobršín bylo zahájeno v 18.00 hod. starostou obce Dobršín, panem
Václavem Stulíkem, který přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva a hosty.
Starosta obce konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s §92 odst. 1, § 93 a §
103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích byla na úřední desce obce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od
8. 12. 2015 do 15. 12. 2015.
Pan Stulík dále z presenční listiny (viz. příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva
obce ( z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), tzn., že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
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Určení ověřovatele a zapisovatele
Pan Stulík určil jako ověřovatele zápisu pana Václava Vomelu a pana Antonína Hrabího,
zapisovatelem paní Zdeňku Hrabovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín určuje ověřovateli zápisu pana Václava Vomelu a pana Antonína Hrabího a
zapisovatelem paní Zdeňku Hrabovou.
Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 1 bylo schváleno

Schválení programu:
Pan Stulík seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva
a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a webu obce. V programu byl rozšířen o bod č. 12rozpočtové opatření č. 8/2015, o bod č. 13 - smlouva o dílo s Františkem Vozkou a o bod č. 14-Svazek
obcí Pošumaví-rozpočtové opatření č. 3/2015 a rozpočet na rok 2016. Pan Stulík dal hlasovat o návrhu
programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelé obce Dobršín schvalují následující program zasedání:

Program:
1) Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů a schválení programu, případně
jeho doplnění.
2) Kontrola zápisu a kontrola plnění usnesení z 26. 11. 2015.
3) Obecně závazná vyhláška č. 7/2015.
4) Schválení rozpočtu na rok 2016 pro obec Dobršín.
5) Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dobršín v roce 2016.
6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva členů zastupitelstva
na rok 2016 a stanovení hodinové sazby na Dohodu o provedení práce.
7) Stanovení sazby poplatku za svoz netříděného komunálního odpadu na poplatníka a kalendářní
rok 2016.
8) Stanovení ceny za odběr pitné vody za kalendářní rok 2016.
9) Vyřazení – likvidace starých pohledů obce Dobršín.
10) Příspěvek na dopravní obslužnost na veřejnou linkovou dopravu na území Plzeňského kraje.
11) Dodatek ke stanovení ceny za pronájem sálu a společenské místnosti vč. příslušenství v
Obecním domě v Dobršíně ze dne 27. 08. 2015 od 01. 01. 2016.
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12) Rozpočtové opatření č. 8/2015
13) Smlouva o dílo s Františkem Vozkou
14) Svazek obcí Pošumaví – rozpočtové opatření č. 3/2015 a rozpočet na rok 2016

Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2. Kontrola zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobršín z 26. 11. 2015
Pan Stulík seznámil zastupitele se zápisem a plněním usnesením z 26. 11. 2015.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín bere na vědomí zápis a usnesení z 26. 11. 2015.

Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení. č. 3 bylo schváleno.

3. Obecně závazná vyhláška č. 7/2015.
Zastupitelstvo projednalo Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2015 o pohybu psů a jiného zvířectva na
veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Vyhláška je součástí
zápisu (viz příloha č. 2).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Dobršín č.7/2015 o pohybu psů a
jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, která
nabývá účinnosti 1. ledna 2016.

Výsledek hlasování: Pro -6-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4. Rozpočet pro rok 2016 pro obec Dobršín
Starosta obce pan Stulík konstatoval, že návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce obce a zároveň na
webu obce od 6. 11. 2015 a nikdo z občanů ani zastupitel neměl k návrhu připomínky. Zastupitelstvo
projednalo rozpočet pro rok 2016, který byl sestaven starostou obce ve spolupráci s účetní obce. Příjmy
ve výši 2.052.100,-- Kč, výdaje ve výši 2.052.100,-- Kč, tzn. vyrovnaný rozpočet.
Rozpočet na rok 2016 je součástí zápisu (viz příloha č. 3.)
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje rozpočet obce Dobršín na rok 2016 jako vyrovnaný a dle
paragrafů.

Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

5. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dobršín v roce 2016.
Zastupitelstvo projednalo frekvenci zasedání zastupitelstva 1x za 2 měsíce, tzn. 25. února, 21. dubna,
23. června, 25. srpna, 27. října a 15. prosince 2016, v případě nutnosti bude svoláno mimořádné
zasedání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje konání veřejných zastupitelstev 1x za 2 měsíce
Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva členů
zastupitelstva na rok 2016 a stanovení hodinové sazby na Dohodu o provedení práce
Starosta předložil návrh odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva členů zastupitelstva na
rok 2016 ve stejné výši jako v roce 2015 a stanovení hodinové sazby na Dohodu o provedení práce také
ve stejné výši jako v roce 2015 tj. 80,-- Kč/hod.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva členů
zastupitelstva na rok 2016 a hodinovou sazbu na Dohodu o provedení práce
Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

7. Stanovení sazby poplatku za svoz netříděného komunálního odpadu na poplatníka a
kalendářní rok 2016.
Starosta předložil výpočet pro sazbu poplatku na rok 2016. Sazba je vypočítávána jen ze směsného
komunálního odpadu, ostatní odpady (bio odpad, separovaný odpad, nebezpečný a objemný odpad) hradí
plně za občany obec. Za rok 2015 je předpokládaná produkce SKO 20,6 t - 55.900,-- Kč.
Na 1 obyvatele vychází částka 443,90 Kč.
Starosta navrhuje ponechat stejnou částku jako v letošním roce 450,-- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje sazbu poplatku za svoz netříděného komunálního odpadu
ve výši 450,--Kč na poplatníka a kalendářní rok 2016.
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Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 8 bylo schváleno

8. Stanovení ceny za odběr pitné vody za kalendářní rok 2016.
Starosta předložil výpočet pro sazbu poplatku na rok 2016.
V roce 2014 byl příjem za pitnou vodu ve výši 47.358,--Kč a náklady na provoz ve výši 71.342,--Kč, tzn.,
že náklad na 1m3 pitné vody je 16,50 Kč.
Za rok 2015 je předpokládaný příjem za pitnou vodu 50.000,--Kč a náklady na provoz byl za 11 měsíců
roku 2015 116.489,--Kč, tzn., že náklad na 1m3 vody je 17,--Kč.
S ohledem na to, že stále není dořešena dlužná částka za odběr vody firmou Silnice Klatovy a.s. za roky
2010-2014, starosta navrhuje ponechat sazbu vodného ve výši 11,--Kč a za pronájem vodoměru částku
134,--Kč. Dlužná částka bude nadále řešena po zjištění celkového odběru vody za rok 2015.
Sazba vodného za pitnou vodu odebíranou k jiným účelům bude stanovena ve smlouvě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje vodné ve výši 11,--Kč/m3 odebrané vody a za pronájem
vodoměru 134,--Kč.
Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 9 bylo schváleno

9. Vyřazení – likvidace starých pohledů obce Dobršín.
Starosta předložil návrh na vyřazení 3214 ks starých pohledů obce Dobršín v hodnotě 3.746,80 Kč.
Pohlednice budou označeny a rozdány občanům a na propagaci obce (do tábořiště, Infocentra v Sušici,
apod.)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje vyřazení 3214 ks starých pohledů obce Dobršín.
Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 10 bylo schváleno

10. Příspěvek na dopravní obslužnost na veřejnou linkovou dopravu na území
Plzeňského kraje.
Starosta předložil výpočet Plzeňské kraje na dopravní obslužnost v obci ve výši 4.000,--Kč (40,-- Kč na
obyvatele a rok)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje příspěvek na dopravní obslužnost na veřejnou linkovou
dopravu na území Plzeňského kraje ve výši 4.000,-- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Usnesení č. 11 bylo schváleno
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Zdrželi se -0-

11. Dodatek ke stanovení ceny za pronájem sálu a společenské místnosti vč.
příslušenství v Obecním domě v Dobršíně ze dne 27. 08. 2015 od 01. 01. 2016.
Starosta předložil návrh o upuštění od vybírání nájemného za pronájem sálu na akcích, které pořádá obec
(přednášky, sportovní akce apod.)a na schůze místních spolků.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje upuštění od vybírání nájemného za pronájem sálu na akcích, které
pořádá obec (přednášky, sportovní akce apod.)a na schůze místních spolků.

Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 12 bylo schváleno

12. Rozpočtové opatření č.8/2015
Starosta předložil rozpočtové opatření č. 8/2015 – les - navýšení výdajů o 10.000,--Kč (viz. příloha č. 4)

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2015 les-navýšení výdajů o 10.000,--Kč.
Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 13 bylo schváleno

13. Smlouva o dílo s Františkem Vozkou, Hrádek 207, 342 01
Z úsporných důvodů předložil starosta obce Smlouvu o dílo s firmou František Vozka, Hrádek 207, 342 01
na montáž, opravy a údržby vedení veřejného osvětlení a místního rozhlasu, opravy budou prováděny do
48 hodin od nahlášení poruchy. Opravy veřejného osvětlení do této doby vykonávala firma Sušické lesy a
služby, s.r.o. Uvedená firma bude opravy provádět dle předloženého ceníku levněji.

Zastupitelé pověřují starostu podpisem smlouvy.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje podpis Smlouvy o dílo na montáž, opravy a údržby vedení
veřejného osvětlení a místního rozhlasu
Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Usnesení č. 14 bylo schváleno
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Zdrželi se -0-

14. Svazek obcí Pošumaví – rozpočtové opatření č. 3/2015 a rozpočet
na rok 2016
Starosta obce pan Stulík předložil rozpočtové opatření č. 3/2015 Svazku obcí Pošumaví

Rozp.skl. Příjmy
6310-2141 Úroky
Celkem

změna v Kč
na
80,00

schv.roz.
60,00

Výdaje
6310-5163 bankovní poplatky
6409-6122 pořízení strojů za údržbu obcí
6409-5901 Rezervy
Celkem

2 000,00
350 000,00
34 050,00

2 100,00
298 630,00
85 340,00

o
20,00
20,00

100,00
-51 370,00
51 290,00
20,00

a rozpočet Svazku obcí Pošumaví na rok 2016

PŘÍJMY
----4121
6310-2141

VÝDAJE
6310-5163
6409-5169
6409-5021
6409-5901

schv.rozp.
Kč
členské příspěvky
úroky u ČS
celkem

50 000,00
100,00
50 100,00

bank.poplatky
audit, údržba poč.programu
doh. o prov.práce-účetnictví
rezervy
celkem

2 000,00
10 000,00
6 000,00
32 100,00
50 100,00

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015 a rozpočet na rok 2016

Svazku obcí Pošumaví
Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Usnesení č. 15 bylo schváleno
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Zdrželi se -0-

Informace:
- dne 8. 12. 2015 se v Dobršíně konala členská schůze Svazku obcí Pošumaví, s tímto programem
1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění usnesení z minulé členské schůze
4. Rozpočet na rok 2016
5. Rozpočtové opatření č. 3/2015
6. Různé
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr
-

ze Svazku obcí Pošumaví jsme získali vysokotlaký čistič

-

pan místostarosta informoval o oslovení skupiny Orchidea na vystoupení společenské akce v roce
2015 a o jejich odmítnutí hrát na akci obce z finančních důvodů (jiné kapely byly o polovinu
levnější)

-

pí. Patlejchová poskytla hasičům dar ve formě nalakování hasičské nádrže ve výši 7.185,-- Kč,
náležitosti týkající se tohoto daru si vyřídí SDH Dobršín s pí. Patlejchovou.

-

oznámení o zahájení územního řízení na garáže u OÚ dne 5. 1. 2016 v 11.00 hod.

-

oznámení o zahájení územního řízení na č. p. 25 u OÚ dne 5. 1. 2016 v 10.00 hod.

-

úspěšná akce Zpívání koled u vánočního stromku

-

jednání s p. Pavlem Pánkem ohledně připojení na vodovod proběhlo, obec vyjádřila souhlas
s připojením na obecní vodovod s určitými výhradami. Pan Pánek si ještě nechá na svém
pozemku 980/6 provést průzkumný vrt. A pak se bude dále jednat

Další zasedání zastupitelstva bude 25. 2. 2015 od 19.00 hod. v zasedací místnosti úřadu.

Diskuse:
-p. Šafanda – dotaz na odvoz odpadů do SD Sušice – občané nemají přístup do SD v Sušici, odpady
se budou i nadále vybírat 2x ročně
-p. Chmelík – ořezat větve stromů u zrcadel
-p. Hrabí – nedořešené záležitosti z roku 2015 projednat v 2/2016

p. Stulík ukončil zasedání zastupitelstva ve 20.20 hodin
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2015 o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

3) Rozpočet na rok 2016
4) Rozpočtové opatření č. 8/2015

Zápis byl vyhotoven 15. 12. 2015

Zapisovatel: Zdeňka Hrabová …………………………………….
Ověřovatelé: Václav Vomela ………………………………………..
Antonín Hrabí………………………………………….
Starosta:

Václav Stulík ………………………………………..…
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USNESENÍ č. 12/2015
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dobršín
konaného dne 15. 12. 2015

Zastupitelstvo obce
1.

určuje

zapisovatelem zasedání paní Zdeňku Hrabovou
ověřovatele zápisu pana Václava Vomelu a pana Antonína Hrabího

2.

schvaluje

1) program jednání veřejného zasedání:
1)

Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů a schválení programu, případně
jeho doplnění.
2) Kontrola zápisu a kontrola plnění usnesení z 26. 11. 2015.
3) Obecně závazná vyhláška č. 7/2015.
4) Schválení rozpočtu na rok 2016 pro obec Dobršín.
5) Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dobršín v roce 2016.
6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva členů zastupitelstva
na rok 2016 a stanovení hodinové sazby na Dohodu o provedení práce.
7) Stanovení sazby poplatku za svoz netříděného komunálního odpadu na poplatníka a kalendářní
rok 2016.
8) Stanovení ceny za odběr pitné vody za kalendářní rok 2016.
9) Vyřazení – likvidace starých pohledů obce Dobršín.
10) Příspěvek na dopravní obslužnost na veřejnou linkovou dopravu na území

Plzeňského kraje.

11) Dodatek ke stanovení ceny za pronájem sálu a společenské místnosti vč. příslušenství v
Obecním domě v Dobršíně ze dne 27. 08. 2015 od 01. 01. 2016.
12) Rozpočtové opatření č. 8/2015
13) Smlouva o dílo s Františkem Vozkou
14) Svazek obcí Pošumaví – rozpočtové opatření č. 3/2015 a rozpočet na rok 2016

2) Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2015 o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných
prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.
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3) Rozpočet na rok 2016 jako vyrovnaný a dle paragrafů
Návrh rozpočtu pro rok 2016
pro obec Dobršín

Příjmy
Paragraf

Položka
1111
1112

Text
Daň z příjmů fyz.osob ze záv. činn.
Daň z příjmu fyz.osob ze
sam.výd.činn.
Daň z příjmů fyz.osob z kap.výnosů
Daň z příjmů práv.osob
Daň z příjmů právnických osob OBEC
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za likvidaci komun.odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za rekreační pobyt
Odvod z výtěžku provozování loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Neinvestiční dotace ze státního rozp.
dotace Volby
Neinvestiční dotace ze státního rozp.
dotace na výkon státní správy
Neinvestiční dotace od krajů
dotace na hasiče, lesy

schv.rozp.v tis.
278
13

Příjmy z poskytování služeb
Příjmy z pronájmu pozemků

200
0,65

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru

100

2111

Příjmy za pitnou vodu

51

Záležitosti
kultury, církví
3399

2111

Příjmy ze vstupného - kulturní akce

15

Nebytové
hospodářství
3613

2132

Příjmy z pronájmu společenské
místnosti

5

Činnost místní

2133

Příjmy z pronájmu káry za auto

2

1113
1121
1122
1211
1337
1341
1342
1351
13 61
1511
4111
4112
4122

Pěstební činnost
1031

2111
2131

Ost. Záležitosti
2343
těžebního průmyslu
2119
Pitná voda
2310
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32
298
50
550
57
1,05
1
5
0
245
40
54,4
0

správy
6171

Příjmy z
finančních
operací
6310

2131
3111

Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z prodeje pozemků

40
10

2141

Příjmy z úroků

4

CELKEM

2052,10

Výdaje
Paragraf
Položka
Pěstební činnost 5021
1031
5039

Text
Ostatní osobní výdaje
Nákup materiálu
stromky+nátěr
Nákup služeb
těžba,sázení apod.

schv.rozp.v tis.
16
15

5169

Nákup služeb-lesní hospodář

22

5173

Cestovné

0

5039
5169
5171

nákup materiálu-značky apod.
Nákup služeb
Opravy a udržování

0
55
100

Provoz
veř.silniční
dopravy
2221

5193

Dopravní obslužnost

4,1

Pitná voda

5021

7

5139
5154
5169
5171

Platy zaměstnanců - správce
vodovodu
Nákup materiálu
Elektrická energie
Nákup služeb
Opravy a udržování

1
22
34
60

5021

Ostatní osobní výdaje-kronikář

6

5169

Správa v lesním
hospod.
1036

Silnice
2212

2310

Ostatní
záležitosti
kultury
3319
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50

Záležitosti
kultury, církví
3399

5139

Nákup materiálu-k jubileu

2

5171
5154

Opravy a udržování
Elektrická energie

55
35

Sběr neb.odpadů
3721

5169

Nákup služeb

12

Sběr a odvoz
komunálních
odpadů
komunální
3722

5139

Nákup materiálu-popelnice

1

5169

Nákup služeb-svoz SKO a bioodpadu

60

5139

Nákup materiálu.-zvony

0

5169

Nákup služeb- svoz separovaného
odpadu

20

5139

Nákup materiálu

10

5156
5169

Pohonné hmoty a maziva
Nákup služeb

7
20

Požární ochrana

5132

10

5512

5137
5139
5154
5156
5169

Ochranné pomůcky-prac.uniformy,
boty
Drobný hmotný majetek
Nákup materiálu
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Nákup služeb

10
5
2
10
1

Zastupitelstva
obcí
6112

5023

Odměny zastupitelstva

290

5032

Zdravotní pojištění zastupitelé

9

Veřejné osvětlení
3631

Sběr a svoz
ostatních odpadů
separace
3723

Péče o vzhled
obce
3745
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Činnost místní
správy
6171

5021
5032
5041
5132
5136
5137
5139
5154
5156
5161
5162
5163
5166
5167
5169
5171
5172
5173
5175
5192
5361
6121
6119

Ostatní osobní výdaje

účetní+ost.

100

Zdravotní pojištění
21
Platby za kulturní vystoupení, popl. OSA apod.
Ochranné pomůcky
3
Knihy, tisk
5
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
50
Nákup materiálu
40
Elektr.energie
80
Pohonné hmoty
5
Služby pošt
2
Služby telekomunikací
23
Služby bank-pojištění
20
Komzultační, právní a poradenské
5
služby
Školení a vzdělávání
5
Nákup ost.služeb
70
Opravy a udržování
15
Nákup softwaru a poč. programů
2
Cestovné
5
Pohoštění
4
Neinvestiční náhrady-soud
5
Nákup kolků
1
Budovy , stavby
470
Dlouhodobý nehmotný maj.-projekty
50

Příjmy z fin.
Operací
6310

5163

Služby bank-poplatky

5

Ostatní finanční
operace
6399

5362

Platby daní státnímu rozpočtu OBEC

50

Vratka za volby

0

Ostatní neinv.dotace veřejnosti
Pošumaví,Prácheňsko

50

CELKEM

2052,10

Finanční vypořádání
minulých let
6402
5364
Ostatní činnost
6409

5229
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4)Zasedání zastupitelstva 1x za 2 měsíce, tzn. v únoru, v dubnu, v červnu, v srpnu, v říjnu a
v prosinci 2016
5) Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva členů zastupitelstva na rok
2016 ve stejné výši jako v roce 2015 a stanovení hodinové sazby na Dohodu o provedení
práce ve výši 80,--Kč/hod.
6) Poplatek za svoz netříděného komunálního odpadu na poplatníka zůstává ve stejné výši 450,--Kč/rok.
7)Vodné ve stejné výši jako v roce 2015 - 11,--Kč/m3 odebrané vody a 134,-- Kč za
pronájem vodoměru.
8)Vyřazení 3214 ks starých pohledů obce Dobršín.
9) Příspěvek 4.000,-- Kč na dopravní obslužnost na veřejnou linkovou dopravu na území
Plzeňského kraje
10) upuštění od vybírání nájemného za pronájem sálu na akcích, které pořádá obec
(přednášky, sportovní akce apod.)a na schůze místních spolků
11)Rozpočtové opatření č. 8/2015 navýšení výdajů o 10.000,--Kč.
12) Podpis Smlouvy o dílo na montáž, opravy a údržby vedení veřejného osvětlení a místního
rozhlasu s firmou František Vozka, Hrádek 207, 342 01 Sušice, IČ: 43321194
13) Rozpočtové opatření č. 3/2015 a rozpočet na rok 2016 Svazku obcí Pošumaví

3.

bere na vědomí

1) zápis a plnění usnesení z 26. 11. 2015

Zapisovatel:

Zdeňka Hrabová…………………………………………

Ověřovatelé:

Václav Vomela ……………………………………………
Antonín Hrabí …………………………………………….

Starosta :

Václav Stulík …………………………………………………

Vyvěšeno dne: 18. 12. 2015
Sejmuto dne:
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