Zápis č. 1/2016
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N,
konaného dne 25. 2. 2016,
od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Datum jednání:

25. 2. 2016

Čas jednání:

zahájení: v 18.00 hod.
ukončení: ve 21.00 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 Stulíková Drahoslava

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
18. 2. 2016 do 25. 2. 2016.
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. Program byl rozšířen o bod č. 7, 8, 9,
10 a 11. 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 15. 12. 2015.
3) Obecně závazná vyhláška č. 1/2016.
4) Rozpočtový výhled pro obec Dobršín na období 2017 - 2018
5) Rozpočtové opatření č. 9 k ukončení roku 2015
6) Smlouva o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce a.s. a obcí Dobršín při obnově sítě na
pozemcích p. č. 1185/1 a p. č. 1185/2.
7) Smlouva s firmou United Networks SE o provozování internetu.
8) Smlouva s firmou United Networks SE o umístění zařízení na budovu OÚ.
9) Osazení vodoměrů ve firmě Silnice Klatovy a.s. - obalovna Dobršín.
10) Projekt „Vybudování garáže u objektu č. p. 36 „ rozdělen na 2 etapy.
11) Podání žádosti o dotaci na projekt „Vybudování garáže u objektu č. p. 36 – I. etapa“ u Krajského
úřadu Plzeňského kraje.
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Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2. Kontrola zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobršín z 15. 12. 2015
Pan Stulík seznámil zastupitele se zápisem a plněním usnesením z 15. 12. 2015.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín bere na vědomí zápis a usnesení z 15. 12. 2015.

Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení. č. 3 bylo schváleno.

3. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016.
Zastupitelstvo projednalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, kterou se mění Obecně závazná vyhláška
č. 5/2015 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Od 1. 1. 2016 vstoupila v účinnost novela zákona o místních poplatcích, která stanoví nově zákonné
osvobození pro osoby umístěné v sociálních, zdravotních a školských zařízeních, vyjmenovaných přesně
v zákoně a dále se též mění odpovědnost za zaplacení poplatku. Z těchto důvodů bylo nezbytné OZV o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů novelizovat tak, aby byla v souladu s novou právní úpravu.
Změna se týká Čl. 4 - vzhledem k proměnlivosti nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
je nezbytné každoročně druhou složku poplatku upravit změnou obecně závazné vyhlášky a dále
Čl. 6 - dle ust. § 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích, kterým je stanoveno osvobození pro fyzické
osoby umístěné ve školských, sociálních a zdravotních zařízeních.
Osvobození od poplatku občana, který nepobývá na adrese svého pobytu déle než 9 měsíců.“ zůstává
stejné.
Vyhláška je součástí zápisu (viz příloha č. 2).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Dobršín č.1/2016, kterou
se mění Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 O místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.

Výsledek hlasování: Pro -6-

Proti - 0-

Usnesení č. 4 bylo schváleno
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Zdrželi se -0-

4. Rozpočtový výhled pro obec Dobršín na období 2017 - 2018
Zastupitelstvo projednalo rozpočtový výhled pro rok 2017 - 2018, který byl sestaven starostou obce ve
spolupráci s účetní obce.
2017 - předpokládané příjmy 2.784.000,-- Kč, výdaje 3.200.000,-- Kč
2018 – předpokládané příjmy 2.934.000,-- Kč, výdaje 3.700.000,-- Kč
Rozpočtový výhled na rok 2017 - 2018 je součástí zápisu (viz příloha č. 3.)

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje rozpočtový výhled pro rok 2017 - 2018

Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

5. Rozpočtové opatření č. 9/2015 k ukončení roku 2015

Starosta předložil rozpočtové opatření č. 9/2015 k ukončení roku 2015 (viz. příloha č. 4)

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2015 k uzavření roku 2015
Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

6. Smlouva o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce a.s. a obcí
Dobršín při obnově sítě na pozemcích p. č. 1185/1 a p. č. 1185/2.
Starosta předložil návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce a.s. a obcí Dobršín
při obnově sítě na pozemcích p. č. 1185/1 a p. č. 1185/2.
ČEZ uhradí jednorázovou náhradu ve výši 5.769,-- Kč ve lhůtě do 30 dnů o vyrozumění o povolení
vkladu do katastru nemovitostí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce a.s.
a obcí Dobršín při obnově sítě na pozemcích p. č. 1185/1 a p. č. 1185/2.
Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Usnesení č. 7 bylo schváleno.
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Zdrželi se -0-

7. Smlouva s firmou United Networks SE, Sušice (bývalý MAXTEL s.r.o.) o
provozování internetu.
Starosta předložil návrh Smlouvy o provozování internetu s firmou United Networks SE a
informace o podání výpovědi firmě O2 Czech Republic a.s. a Dial Telecom, a.s..
Platby u O2 Czech Republic a.s. v minulých letech činily za
pevnou linku cca 1.300,-- Kč - 1.400,-- Kč /měsíc (při průměrném provolání cca 30 min.),
za mobilní telefon cca 300,-- Kč /měsíc.
Platby u Dial Telecom a.s. (podpora internetu) v minulých letech činily 240,-- Kč/měsíc
Celkem měsíční náklady obce činily 1.800,-- Kč -1.900,-- Kč.
Pan starosta předložil dle návrhu nové smlouvy názorné výpočty z náhodně vybraných faktur z roku
2014 a 2015.
Za 12/2014 činila faktura jen za pevnou linku 1399,51 Kč, u nové firmy by faktura byla na částku
přibližně 116,-- Kč vč. internetu
Za 7/2015 činila faktura jen za pevnou linku 1413,-- Kč, u nové firmy by faktura byla na částku
přibližně 130,-- Kč vč. internetu
Telefonní čísla na mobilní a pevnou linku musí zůstat zachována z důvodu dosažitelnosti úřadu.
S ohledem na to, že p. starosta využívá pro obecní záležitosti výhradně svůj soukromý mobil a
volání na obecní mobil má přesměrováno na své soukromé mobilní číslo bude ještě dále řešen
paušální poplatek na obecním mobilním telefonu.
Současně bude zřízen mobilní internet s nákladem na provoz celkem 300,-- Kč/měsíc.
Celková platba za pevnou linku, internet, mobil. internet a mobil bude tedy činit
přibližně 900,-Kč za měsíc
Dle vyjádření pracovníků firmy United Networks SE byla tato služba nabídnuta i bývalému panu
starostovi, který jí odmítl. Úspora za telefonní služby a internet, vč. mobilního internetu bude
přibližně 10.000,-- Kč /rok.
Návrh usnesení:Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje Smlouvu o provozování internetu s firmou
United Networks SE
Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

8. Smlouva s firmou United Networks SE, Sušice o umístění zařízení
(anténa) na budově OÚ
Starosta předložil návrh Smlouvy o umístění zařízení (anténa) na budovu OÚ s firmou United Networks SE
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje Smlouvu o umístění zařízení (anténa) s firmou United
Networks SE
Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Usnesení č. 9 bylo schváleno
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Zdrželi se -0-

9. Osazení vodoměrů ve firmě Silnice Klatovy a.s. - obalovna Dobršín.
Starosta předložil návrh na osazení stabilního vodoměru na hydrant ve firmě Silnice Klatovy a.s. firmou
AQUAŠUMAVA s.r.o. do konce 3/2016. Firma Silnice Klatovy a.s. o tomto bude vyrozuměna písemně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje osazení vodoměru ve firmě Silnice Klatovy a.s.
Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 10 bylo schváleno

10. Projekt „Vybudování garáže u objektu č. p. 36, Dobršín„ rozdělen na 2
etapy.
Starosta předložil návrh na rozdělení akce „Vybudování garáže u objektu č. p. 36, Dobršín “ na 2 etapy z
důvodu nevypsání Evropských dotací na takovéto druhy staveb.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje rozdělení akce „Vybudování garáže u objektu č. p. 36, Dobršín„ na
2 etapy z důvodu nevypsání dotací na takovéto druhy staveb.

Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 11 bylo schváleno

11. Podání žádosti o dotaci na projekt „Vybudování garáže u objektu
č. p. 36, Dobršín - I. etapa“ z dotačního titulu PSOV PK 2016 - Projekty
obcí z Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Starosta informoval zastupitele o podání žádosti na přidělení dotace ve výši 500.000,-- Kč z datačního
titulu PSOV PK 2016 – Projekty obcí na projekt „Vybudování garáže u objektu č. p. 36, Dobršín - I. etapa“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje podání žádosti o přidělení dotace ve výši 500.000,-- Kč na projekt
„Vybudování garáže u objektu č. p. 36, Dobršín – I. etapa„ z dotačního titulu PSOV PK 2016 – Projekty
obcí

Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Usnesení č. 12 bylo schváleno

Informace:
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Zdrželi se -0-

- zrušeno pojištění protipovodňové hráze (pojištění proti požáru, výbuchu, úderu blesku a pádu letadla,
povodní a záplavě) k 1. 1. 2016 – pojištění bylo založeno v roce 2003 (podmínka dotace), ale po třech
letech mohlo být zrušeno - zbytečný výdaj 15 000,- Kč/rok za 10let 150.000,- Kč
-zproštění od placení odpadů, p. Hrabová – dlouhodobá hospitalizace v nemocnici
- probíhá čištění a likvidace náletových porostů na protipovodňové hrázi – provádí bezplatně p. Vrtílek
- podepsán souhlas s umístěním sídla hasičů na adrese obce Dobršín č. p. 36
- žádost o vystavení průkazu energetické náročnosti (ze zákona musí být zpracován nad 250m2 zast.
plochy), zadáno Ing. Václav Dušek
- odpady – není dodržována vyhláška obce č. 4/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Dobršín, starosta vyvolá jednání s občany, kterých se to týká
- problém se získáním dotace z Evropské unie na garáže – není vypsán žádný dotační titul
-velitel SDH Dobršín – podána žádost na HZS PK o prodloužení osvědčení na 1 rok
-p. Vomela upozornil na nutnost úklidu černé skládky na obecním pozemku č. p. 1150/1, původce bude
vyzván k jejímu odstranění
-upozornění pro občany - ten, kdo má zájem o samovýrobu palivového dřeva bude kontaktovat starostu
obce nebo p. Krippela. Samovýrobu dřeva bez ohlášení nelze provádět.
Palivové dřeva (padlé nebo suché dřevo, nikoliv zdravé stromy), určí a označí k těžbě p. Krippel nebo
pověřený pracovník. Mimo vyznačené stromy se nesmí těžit.
V prostoru samovýroby musí provést úklid jak větví, tak nepořádku, který způsobil (PET lahve apod.). Po
ukončení prací musí tuto skutečnost nahlásit a pověřeným pracovníkem bude provedeno změření
skutečného množství zpracovaného palivového dřeva v prostorových metrech
-29. 3. 2016 bude proveden audit obce pracovnicemi Krajského úřadu Plzeňského kraje
-vypsány tituly na vybudování dětských hřišť
-zaslán dotazník za rok 2015 na firmu EKO-KOM
-do konce 3/2016 předběžně dohodnuta přednáška p. Lhotáka o historii obce a do konce 4/2016
přednáška p. Fořta, který píše kriminální příběhy ze Šumavy.
-26. 3. 2016 se koná Velikonoční zábava, k poslechu a tanci hraje p. Krčmář, tímto srdečně zveme
všechny občany

Další zasedání zastupitelstva bude 21. 4. 2016 od 19.00 hod. v zasedací místnosti úřadu.
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Diskuse:
-p. Krippel – objednány sazenice stromků 600 ks smrk a 200 ks buk – zničeny suchem v minulém
roce
-p. Krippel – těžba po napadení kůrovce by měla být hotová do konce dubna 2016
-p. Stulík – rozmohlo se venčení psů osobami, které nemají v naší obci trvalý pobyt ani chalupu
(přijede auto, vypustí psa a pes běží za autem), starostou byl majitel psa poučen o porušování
OZV č. 7/2015
-p. Pintýř – v první zatáčce nad kravínem chybí zábradlí u propusti, kontaktovat Správu a údržbu silnic
Plzeňského kraje, k vyřízení p. Vomela
-p. Chmelík – na návsi u č. p. 1 je silnice vyvýšena z důvodu odvodu dešťové vody, je potřeba zjistit
možnost osazení dopravní značkou
-p. Hrabí – nutnost oprav komunikací v obci – zjistit a podat písemnou žádost o opravy na Správu a
údržbu silnic Plzeňského kraje. Doložení foto podkladů p. Chmelík
-p. Hrabí – je potřeba ořezat větve stromů, které zasahují do vozovky – zjistit a zajistit jejich
odstranění. Doložení foto podkladů p. Chmelík
-p. Hrabí – sečení obecních pozemků a krajnic – zmapovat obecní pozemky, na kterých se bude
provádět údržba (sečení) a dohlížet na provádění těchto prací, aby byly sekány pouze obecní
pozemky (ne soukromé) a u obecních cest aby bylo sečení prováděno v nezbytně nutném rozsahu. K
vyřízení p. Vomela
-p. Krippel – dotaz, jak to vypadá s vymáháním dluhu od firmy JUMAR na částku 101.424,60 Kč z
roku 2011 – k vyřízení p. starosta
-p. Hrabí – obec má věcné břemeno průjezdu na soukromém pozemku č. 744/2, zjistit, jaké
povinnosti vyplívají majiteli vůči obci - cesta je neprůjezdná
p. Hrabí – odstranění náletového stromu na obecním pozemku č. 1183/1 (za nemovitostí p.
Hvostálové)

p. Stulík ukončil zasedání zastupitelstva ve 21.00 hodin

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, , kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 O
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
3) Rozpočtový výhled pro obec Dobršín na období 2017 - 2018
4) Rozpočtové opatření č. 9/2015 k ukončení roku 2015
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Zápis byl vyhotoven 25. 2. 2016

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

Václav Stulík …………………………………………..
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USNESENÍ č. 1/2016
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dobršín
konaného dne 25. 2. 2016

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 15. 12. 2015.
3) Obecně závazná vyhláška č. 1/2016.
4) Rozpočtový výhled pro obec Dobršín na období 2017 - 2018
5) Rozpočtové opatření č. 9 k ukončení roku 2015
6) Smlouva o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce a.s. a obcí Dobršín při obnově sítě na
pozemcích p. č. 1185/1 a p. č. 1185/2.
7) Smlouva s firmou United Networks SE o provozování internetu.
8) Smlouva s firmou United Networks SE o umístění zařízení na budovu OÚ.
9) Osazení stabilního vodoměru na hydrant ve firmě Silnice Klatovy a.s. - obalovna Dobršín.
10) Projekt „Vybudování garáže u objektu č. p. 36 „ rozdělen na 2 etapy.
11) Podání žádosti o dotaci na projekt „Vybudování garáže u objektu č. p. 36 – I. etapa“ u Krajského
úřadu Plzeňského kraje.

2) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 5/2015
O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
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3)Rozpočtový výhled na období 2017-2018
Rok
2017

2018

Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.

2 000

1 600

Třída 1

Daňové příjmy - ř.4010

1 500

1 650

Třída 2

Nedaňové příjmy - ř.4020

284

284

Třída 3

Kapitálové příjmy- ř. 4030

Třída 4

Přijaté dotace - ř.4040

1 000

1 000

Příjmy celkem (po konsolidaci) ř.4200

2 784

2 934

Třída 5

Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř.4210

1 700

1 700

Třída 6

Kapitálové /investiční /výdaje - ř. 4220

1 500

2 000

Výdaje celkem (po konsolidaci) ř.4430

3 200

3 700

-

-

Příjmy z financování
- úvěry krátkodobé /do 1 roku/ - 8113

-

- úvěry dlouhodobé - 8123

-

-

- příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - 8111

-

-

- příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - 8121

-

-

- ostatní (aktivní likvidita)-8117

-

-

Příjmy z financování celkem

-

-

- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - 8114

-

-

- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - 8124

-

-

- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - 8112

-

-

- splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - 8122

-

-

- ostatní (aktivní likvidita)-8118

-

-

V4 až V9

Výdaje z financování

-

-

P-V+/-F

Hotovost běžného roku bez PS

P5 až
P10

-

Výdaje z financování

A+B

Hotovost na konci roku

1 600

1 000

4)Rozpočtové opatření č. 9/2015 k ukončení roku 2015
5) Smlouva o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce a.s. a obcí Dobršín při obnově
sítě na pozemcích p. č. 1185/1 a p. č. 1185/2.
6) Smlouvu o provozování internetu s firmou United Networks SE
7) Smlouvu o umístění zařízení (anténa) s firmou United Networks SE
8) Osazení stabilního vodoměru na hydrant ve firmě Silnice Klatovy a.s.
9) Rozdělení akce „Vybudování garáže u objektu č. p. 36, Dobršín„ na 2 etapy z důvodu
nevypsání Evropských dotací na takovéto druhy staveb.
10) Podání žádosti o přidělení dotace ve výši 500.000,-- Kč na projekt „Vybudování garáže u
objektu č. p. 36, Dobršín – I. etapa„ z dotačního titulu PSOV PK 2016 – Projekty obcí

3.

bere na vědomí

1) zápis a plnění usnesení z 15. 12. 2015
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Zapisovatel:

Zdeňka Hrabová…………………………………………

Ověřovatelé:

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

Starosta :

Václav Stulík …………………………………………………

Vyvěšeno dne: 3. 3. 2016
Sejmuto dne:
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