Zápis č. 7/2016
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N,
konaného dne 16. 12. 2016,
od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Datum jednání:

16. 12. 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
Kočí Václav
Pšeidová Jana

Hosté:

Hrabová Zdeňka, Krippel Václav, Hrabý Ladislav, Pintýřová Marta, 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 9.
12. 2016 do 16. 12. 2016.
Pan Stulík dále z presenční listiny(viz. příloha č.1) konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva obce
( z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), tzn., že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Určení ověřovatele a zapisovatele
Pan Stulík určil jako ověřovatele zápisu pana Václava Vomelu a pana Václava Kočího, zapisovatelem
paní Zdeňku Hrabovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Dobršín určuje ověřovateli zápisu pana Václava Vomelu a pana Václava Kočího a
zapisovatelem paní Zdeňku Hrabovou.
Výsledek hlasování:

Pro -7- 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. 12. 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 23. 11. 2016.
3) Rozpočtové opatření č. 6/2016 a č. 7/2016
4) Rozpočet Svazku obcí Pošumaví na rok 2017 a rozpočtové opatření 3/2016
5) Schválení rozpočtu na rok 2017 pro obec Dobršín
6) Veřejné zasedání zastupitelstva v roce 2017
7) Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 „O místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“ a stanovení sazby poplatku
za svoz netříděného komunálního odpadu na poplatníka a kalendářní rok 2017.
8) Dodatek ke smlouvě o zabezpečení, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů pro obec Dobršín.
9) Stanovení ceny za odběr pitné vody na rok 2017 pro obec Dobršín a pro Silnice a.s. - provoz
obalovny Dobršín.
10) Projednání další nabídky na čištění požární nádrže, opravy kaberny a zpevnění břehu nádrže.
11) Změna ve výplatě pozastavených odměn pro zastupitelku Mgr. Janu Pšeidovou.
12) Novela nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách s účinností od 1. 1. 2017

Výsledek hlasování:

Pro -7- Proti - 0-

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Stránka 2 z 10

Zdrželi se -0-

2. Kontrola zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobršínz23. 11. 2016
Pan Stulík seznámil zastupitele se zápisem a plnění usneseníz23.11. 2016.
Smlouva o přidělení dotace z PSOV PK 2016 na akci „Dobršín – garáž u objektu č. p. 36 na st. p.
42 a 145/1 v k. ú. Dobršín - I. etapa“ na 500.000,-- Kč podepsána, peníze již na účtu.
Smlouva s firmou Ing. Vítězslav Kohout, Volšovská 1217, Sušice v celkové částce 1. 273.423,-- Kč na
realizaci akce „Dobršín – garáž u objektu č. p. 36 na st. p. 42 a 145/1 v k. ú. Dobršín - I. etapa“
podepsána.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín bere na vědomí zápis a usnesení z 23. 11. 2016.

Výsledek hlasování:

Pro -7- Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení. č. 3 bylo schváleno.

3. Rozpočtové opatření č. 6/2016 a č. 7/2016
Starosta předložil rozpočtové opatření č. 6/2016 –zvýšení příjmů o 34.101,--Kč a zvýšení výdajů o
38.000,-- Kč . Dále předložil rozpočtové opatření č. 7/2016 – zvýšení příjmů o 500.000,--Kč(viz. příloha č.
2 a 3)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016 – zvýšení příjmů o 34.101,--Kč a
zvýšení výdajů o 38.000,-- Kč a rozpočtové opatření č. 7/2016 – zvýšení příjmů o 500.000,--Kč

Výsledek hlasování:

Pro -7- Proti - 0-

Zdrželi se -0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4. Rozpočet Svazku obcí Pošumaví na rok 2017 a rozpočtové opatření 3/2016
Starosta předložil zastupitelům rozpočet Svazku obcí Pošumaví na rok 2017 a rozpočtové opatření 3/2016
Příjmy ve výši 52.200,-- Kč a výdaje ve výši 52.200,-- Kč. Rozpočet je vyrovnaný (viz příloha č. 4).
Rozpočtové opatření 3/2016 zvýšení příjmů o 40,-- Kč a zvýšení výdajů o 40,-- Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje rozpočet Svazku obcí Pošumaví na rok 2017 a rozpočtové opatření
3/2016
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Výsledek hlasování:

Pro -7- Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 5bylo schváleno

5. Rozpočet na rok 2017 pro obec Dobršín
Starosta konstatoval, že k návrhu rozpočtu, který byl vyvěšen na úřední desce obce a zároveň na webu
obce od 24. 11. 2014 neměl nikdo ze zastupitelů ani občanů žádné připomínky.
Rozpočet se schvaluje dle paragrafů jako nevyrovnaný. Příjmy ve výši 2.044.240,-- Kč, výdaje ve výši
3.221.240,-- Kč.
Schodek bude hrazen z přebytku minulých let a z dotací.
Rozpočet na rok 2017 je součástí zápisu (viz příloha č. 5).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje rozpočet obce Dobršín na rok 2017 dle paragrafů jako
nevyrovnaný. Příjmy ve výši 2.044.240,-- Kč, výdaje ve výši 3.221.240,-- Kč.
Schodek bude hrazen z přebytku minulých let a z dotací

Výsledek hlasování:

Pro -7-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

6. Veřejná zasedání zastupitelstva v roce 2017
Starosta předložil zastupitelům návrh konání zasedání 1x za 2 měsíce.
V případě, že některému ze zastupitelů nebude z pracovních důvodů termín vyhovovat, je zapotřebí
informovat starostu, který případně termín konání zastupitelstva upraví. V případě potřeby bude svoláno
mimořádné zasedání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje konání zasedání 1x za 2 měsíce
Výsledek hlasování:

Pro -7-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

7. Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 „O místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů“ a stanovení sazby poplatku za svoz netříděného komunálního odpadu na
poplatníka a kalendářní rok 2017.
Zastupitelstvo projednalo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016.Vyhláška je součástí zápisu (viz příloha č.
6).
Pan Stulík vysvětlil, z čeho se částka místního poplatku skládá – do poplatku se započítává pouze svoz
komunálního odpadu, jehož předpokládané náklady za rok 2016 činí 64.677,- Kč (cca 23 t), v roce 2015
činily náklady 56.231,-- Kč (cca 21 t). Došlo k navýšení objemu SKO o 15 kg, což je o 65,-- Kč na
každého obyvatele popř. objekt za rok).
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Myslíme si, že není důvod ke zvyšování produkce komunálních odpadů (odpady, které zůstávají po
vytřídění papíru, plastu, skla, nápojových kartonů, kovů, nebezpečného odpadu a dalších komodit, tzn.
odpad, který nelze dále třídit). Občané mají možnost veškeré odpady řádně třídit.
V roce 2017 budou probíhat namátkové kontroly složení odpadu v popelnicích a čtvrtletní porovnávání
vyvážených tun SKO. V případě, že budou v popelnici odpady, které nepatří do SKO, popelnice nebude
vyvezena.
Všechny ostatní náklady spojené s odpady (tříděný odpad, nebezpečný a objemný odpad) hradí za
občany obec.
Starosta obce žádá občany o důslednější třídění odpadů, které by snížilo množství komunálního odpadu a
pomohlo nám tak poplatek udržet ve stejné výši (popř. snížit) i na další rok. OZV nabývá účinnosti 15.
dnem po vyhlášení.
Dle výpočtu by měl být poplatek navýšen o 65,-Kč na 515,- Kč, po diskuzi zůstává
sazba poplatku na úrovni roku 2016, tzn. 450,--Kč/ poplatník, objekt/rok a rozdíl bude dotován
z rozpočtu obce
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016 „O místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“
a stanovení sazby poplatku (450,-- Kč) za svoz netříděného komunálního odpadu na poplatníka, objekt a
kalendářní rok 2017.
Výsledek hlasování:

Pro -7-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

8. Dodatek ke smlouvě o zabezpečení, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů pro obec Dobršín s firmou RUMPOLD-P s.r.o.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s dodatky č. 64-69ke Smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů pro obec Dobršín z 31. 10. 2002 s firmou RUMPOLD-P
s.r.o.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje dodatky č. 64-69ke Smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro obec Dobršín z 31. 10. 2002 s firmou
RUMPOLD-P s.r.o.. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem dodatků ke smlouvě.

Výsledek hlasování:

Pro -7-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č.9 bylo schváleno.

9. Stanovení ceny za odběr pitné vody na rok 2017 pro obec Dobršín a pro Silnice
Klatovy a.s. - provoz obalovny Dobršín.
Starosta obce pan Stulík předložil výpočet nákladů na pitnou vodu v roce 2016. Cena celkových nákladů
na 1m3 pitné vody byla vypočtena na 22,-- Kč/m3. Nyní platíme 11,-- Kč/m3
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Starosta navrhuje ponechat 11,-- Kč/m3 pro občany obce a cenu pro Silnice Klatovy a.s. ve výši 22,-- Kč
/m3. S firmou Sinice Klatovy a.s. bude uzavřena Smlouva o dodávce vody z veřejného vodovodu na rok
2017. Zastupitelstvo pověřuje starostu sepsáním a podpisem smlouvy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje cenu pitné vody pro občany obce ve výši 11,-- Kč /m3 a cenu pro
Silnice Klatovy a.s. ve výši 22,-- Kč/m3, což je skutečný náklad na 1m3 vyprodukované pitné vody za rok
2016.
Výsledek hlasování:

Pro -7- Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

10. Projednání další nabídky na čištění požární nádrže, opravy kaberny a zpevnění
břehu nádrže.
Starosta předložil cenovou nabídku na čištění nádrže od firmy Petr Uhlík, Strašín ve výši cca 258.000,-Kč. Po diskuzi bylo rozhodnutí o této akci odloženo na jaro 2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín bere na vědomí možnost čištění nádrže na jaře 2017
Výsledek hlasování:

Pro -7-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

11. Změna ve výplatě pozastavených odměn pro zastupitelku Mgr. Janu Pšeidovou.
Starosta sdělil, že Mgr. Jana Pšeidová má vyřízené všechny potřebné doklady k vyplácení odměn a
odměny za 4-11/2016 jí budou vyplaceny. Dále se jí budou odměny vyplácet měsíčně.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje vyplacení odměn pro Mgr. Janu Pšeidovou
.
Výsledek hlasování:

Pro -7-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

12. Novela nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách s účinností od 1. 1. 2017
Starosta sdělil, že dle Novely nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce člena
zastupitelstva s účinností od 1. 1. 2017 bude odměna zvýšena u všech zastupitelů.
Starosta a místostarosta budou mít 60% z max. částky a ostatní zastupitelé 70% z max. částky
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje zvýšení odměn za výkon funkce člena zastupitelstva od 1. 1. 2017
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Výsledek hlasování:

Pro -7-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Informace:
Další zasedání zastupitelstva bude 23. 2. 2017 od 18.00 hod. v zasedací místnosti úřadu.

Diskuse:
-p. Stulík–pí. Vrtílková doložila doklady a žádost o zproštění platby poplatku za odpady pro pí. Růženu
Hrabovou, Dobršín 21
-p. Stulík – rozhodnutí MÚ Sušice - studna pro p. Pánka – dodatečné povolení stavby
-p. Stulík – informace MÚ Sušice – změna ve funkci odborného lesního hospodáře pro vlastníky lesů do
50 ha, od 1. 1. 2017 Ing. Lukáš Hrabý
-p. Hrabý Lad. – svážnice (svahová cesta ke svážení těženého dřeva z úbočí k odvozní cestě) na obecním
lesním pozemku p. č. 1150/1pro možnost těžby dřeva v lokalitě Svat je hotová (250 m v ceně cca
11.500,--Kč).
V tomto úseku se v roce 2016 vytěžilo 57m3 dřeva (se ziskem pro obec cca 57.000,-- Kč), dle LHP
plánovaná těžba 140 letého porostu 280 m3 dřeva.
-p. Hrabý Lad. – v roce 2016 bylo vytěženo v obci 252 m3 v ceně cca 297.500,-- Kč
-p. Krippel – dotaz na dluh firmy JUMAR
p. Chmelík – koupit pilku na násadě
pí. Pšeidová – rozsvícení stromku – akce se vydařila, ale organizační zajištění vázlo.

p. Stulík ukončil zasedání zastupitelstva ve 21.00 hodin
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 6/2016
3) Rozpočtové opatření č. 7/2016
4) Rozpočet Svazku obcí Pošumaví na rok 2017 a rozpočtové opatření 3/2016
5) Rozpočet obce Dobršín na rok 2017
6) Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 „O místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“ a stanovení sazby
poplatku za svoz netříděného komunálního odpadu na poplatníka a kalendářní rok 2017.
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Zápis byl vyhotoven 16. 12. 2016

Zapisovatel: Zdeňka Hrabová …………………………………….
Ověřovatelé: Václav Vomela………………………………………..
Václav Kočí………………………………………….
Starosta:

Václav Stulík …………………………………………..
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USNESENÍ č. 7/2016
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dobršín
konaného dne 16. 12. 2016

Zastupitelstvo obce
1. určuje
zapisovatelem zasedání paní Zdeňku Hrabovou
ověřovatele zápisu pana Václava Vomelu a pana Václava Kočího

2. schvaluje
1)

Program jednání veřejného zasedání:
3) Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů a schválení programu, případně
jeho doplnění.

4) Kontrola zápisu a kontrola plnění usnesení z 23. 11. 2016.
3) Rozpočtové opatření č. 6/2016 a č. 7/2016
4) Rozpočet Svazku obcí Pošumaví na rok 2017 a rozpočtové opatření 3/2016
5) Schválení rozpočtu na rok 2017 pro obec Dobršín
6) Veřejné zasedání zastupitelstva v roce 2017
7) Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 „O místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“ a stanovení sazby poplatku
za svoz netříděného komunálního odpadu na poplatníka a kalendářní rok 2017.
8) Dodatek ke smlouvě o zabezpečení, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů pro obec Dobršín.
9) Stanovení ceny za odběr pitné vody na rok 2017 pro obec Dobršín a pro Silnice a.s. - provoz
obalovny Dobršín.
10) Projednání další nabídky na čištění požární nádrže, opravy kaberny a zpevnění břehu nádrže.
11) Změna ve výplatě pozastavených odměn pro zastupitelku Mgr. Janu Pšeidovou.
12) Novela nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách s účinností od 1. 1. 2017

2)rozpočtové opatření č. 6/2016 – zvýšení příjmů o 34.101,--Kč a zvýšení výdajů o 38.000,-- Kč a
rozpočtové opatření č. 7/2016 – zvýšení příjmů o 500.000,--Kč
3) rozpočet Svazku obcí Pošumaví na rok 2017 a rozpočtové opatření 3/2016
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4)rozpočet obce Dobršín na rok 2017 dle paragrafů jako nevyrovnaný. Příjmy ve výši
2.044.240,-- Kč, výdaje ve výši 3.221.240,-- Kč. Schodek bude hrazen z přebytku minulých let a z dotací
5)konání zasedání zastupitelstva obce Dobršín 1x za 2 měsíce
6) Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 „O místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“ a stanovení sazby poplatku
(450,-- Kč) za svoz netříděného komunálního odpadu na poplatníka a kalendářní rok 2017.
7)dodatky č. 64-69ke Smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů pro obec Dobršín z 31.10.2002s firmou RUMPOLD-P s.r.o
8) cenu pitné vody pro občany obce ve výši 11,-- Kč /m3 a cenu pro Silnice Klatovy a.s. ve výši 22,-Kč/m3, což je skutečný náklad na 1m3 vyprodukované pitné vody za rok 2016.
9) vyplacení odměn pro Mgr. Janu Pšeidovou
10) zvýšení odměn za výkon funkce člena zastupitelstva od 1. 1. 2017

3. bere na vědomí
1) zápis a plnění usnesení z 23. 11. 2016
2)možnost čištění nádrže na jaře 2017

Zapisovatel:

Zdeňka Hrabová…………………………………………

Ověřovatelé:

Václav Vomela ………………………………………….
Václav Kočí …………………………………………………

Starosta:

Václav Stulík ………………………………………………..

Vyvěšeno dne: 23. 12. 2016
Sejmuto dne:
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