Zápis č. 6/2016
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N,
konaného dne 23. 11. 2016,
od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Datum jednání:

23. 11. 2016

Čas jednání:

zahájení: v 18.00 hod.
ukončení: ve 21.30 hod.

Místo jednání:

zasedací místnost obecního úřadu

Přítomni:

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

Omluveni:

Hosté:

Pšeidová Jana

Hrabová Zdeňka, Krippel Václav

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
16. 11. 2016 do 23. 11. 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 Václava Kočího, zapisovatelem
paní Zdeňku Hrabovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín určuje ověřovateli zápisu pana Václava Vomelu a pana Václava Kočího 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. 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 24. 10. 2016.
3)

Rozpočtové opatření č. 5/2016

4)

Žádost o odprodej části pozemku p. č. 98/1 - orná půda v k. ú. Dobršín, majetek obce Dobršín.

5)

Návrh a volba komise pro vyhodnocení nabídek firem na realizaci zakázky
„Dobršín – garáž u objektu č. p. 36 na st. p. 42 a 145/1 v k. ú. Dobršín - I. etapa.“

6)

Podání žádosti o dotaci na výstavbu dětského hřiště v r. 2017

7)

Podpis smlouvy 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.“

8)

Návrh rozpočtu na rok 2017

9)

Návrh na zakoupení fotopasti

10)

Protipovodňová opatření

11)

Vyhodnocení nabídek na realizaci zakázky „Dobršín – garáž u objektu č. p. 36 na st. p. 42 a 145/1
v k. ú. Dobršín - I. etapa.“

Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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Zdrželi se -0-

2. Kontrola zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobršín z 24. 10.

2016
Pan Stulík seznámil zastupitele se zápisem a plnění usnesení z 24. 10. 2016.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín bere na vědomí zápis a usnesení z 11. 8. 2016.

Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení. č. 3 bylo schváleno.

3. Rozpočtové opatření č. 5/2016
Starosta předložil rozpočtové opatření č. 5/2016 – snížení příjmů o 18.000,-- Kč (dotace na volby) a
zvýšení výdajů o 21861,-- Kč (výdaje volby)
(viz. příloha č. 2)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2016 snížení příjmů o 18.000,-- Kč
(dotace na volby) a zvýšení výdajů o 21861,-- Kč (výdaje volby)

Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Zdrželi se -0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4. Žádost o odprodej části pozemku p. č. 98/1 - orná půda v k. ú. Dobršín, majetek
obce Dobršín.
Starosta předložil zastupitelům návrh na prodej části pozemku č. 98/1 v k. ú. Dobršín – cca 70-80 arů za
účelem výstavby malé vodní elektrárny.
Žádost podali Josef a Martin Ludvíkovi z Hrádku 197. Zastupitelé po diskuzi pověřili starostu, aby byla
doložena konkrétní studie stavby, po předložení se prodejem budou opět zabývat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín neschvaluje odprodej části pozemku p. č. 98/1 - orná půda v k. ú.

Dobršín (cca 70-80 arů) za účelem výstavby malé vodní elektrárny.
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Výsledek hlasování:

Pro -5-

Proti - 0-

Zdrželi se -1-

Usnesení č. 5 bylo schváleno

5. Návrh a volba komise pro vyhodnocení nabídek firem na realizaci zakázky
„Dobršín – garáž u objektu č. p. 36 na st. p. 42 a 145/1 v k. ú. Dobršín - I. etapa.“
Starosta předložil zastupitelům návrh na složení komise pro vyhodnocení nabídek firem na realizaci
zakázky „Dobršín – garáž u objektu č. p. 36 na st. p. 42 a 145/1 v k. ú. Dobršín - I. etapa.“. Komisi bude
tvořit celé přítomné zastupitelstvo
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje komisi pro vyhodnocení nabídek firem na realizaci zakázky
„Dobršín – garáž u objektu č. p. 36 na st. p. 42 a 145/1 v k. ú. Dobršín - I. etapa.“ ve složení celého
přítomného zastupitelstva
Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

6. Podání žádosti o dotaci na výstavbu dětského hřiště v r. 2017
Starosta předložil zastupitelům podání žádosti o dotaci na výstavbu dětského hřiště v r. 2017 a schválení
realizace této akce
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje realizaci dětského hřiště a podání žádosti o dotaci na výstavbu
dětského hřiště v r. 2017
Výsledek hlasování:

Pro -5-

Proti - 0-

Zdrželi se -1-

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

7. Podpis smlouvy 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“
Starosta předložil zastupitelům podklady k podpisu smlouvy 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“
Dotace 500.000,-- Kč bude přidělena z Krajského úřadu Plzeňského kraje. Akce musí být v
minimální částce 715.000,-- Kč a 30% musí být podíl obce. Zastupitelstvo pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje podpis smlouvy 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
Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Usnesení č. 8 bylo schváleno.
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Zdrželi se -0-

8. Návrh rozpočtu pro rok 2017 pro obec Dobršín
Starosta obce pan Stulík konstatoval, že návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce obce a zároveň
na webu obce od 24. 11. 2016. K tomuto návrhu se můžou občané vyjádřit do 28. 11. 2016.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín bere na vědomí zpracování a vyvěšení návrhu rozpočtu obce Dobršín na
rok 2017
Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

9. Návrh na zakoupení fotopasti
Starosta obce pan Stulík předložil návrh na nákup fotopasti z důvodu černých skládek v lesích,
monitoringu zvěře v honitbě, vstupu a vjezdu do honitby a pro další účely obce.
Starosta sdělil, že fotopasti je možno použít i pro potřeby obce na monitoring krádeží dřeva, černých
skládek v obci apod..
Byly dodány i návrhy fotopastí s cenovou nabídku v hodnotě cca 10.000,-- Kč – 12.000,-- Kč vč.
příslušenství.
Starosta požaduje zjištění možností zasílání zpráv z fotopastí na mobilní telefon nebo email. Po doložení
se bude zastupitelstvo nákupem opět zabývat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín neschvaluje nákup fotopasti na monitoring černých skládek v lesích, zvěře
v honitbě a vstupu a vjezdu do honitby.

Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

10. Protipovodňová opatření obce
P. Chmelík předložil návrh na možnost vybudování protipovodňových opatření na pozemcích obce za
kravínem. Navrhuje stáhnout veškeré materiály, týkající se stávajícího projektu na protipovodňová
opatření, které jsou u p. Bouchala a zjistit možnosti vybudování protipovodňových opatření a možnost
získat dotace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín bere na vědomí možnost vybudování protipovodňových opatření na
pozemcích obce za kravínem
Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Usnesení č. 11 bylo schváleno.
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Zdrželi se -0-

11. Vyhodnocení nabídek na realizaci zakázky „Dobršín – garáž u objektu č. p. 36 na st. p. 42
a 145/1 v k. ú. Dobršín - I. etapa.“
Starosta sdělil, že v určeném termínu byly doručeny 4 nabídky. Po posouzení, vyhodnocení všech
nabídek a diskuzi starosta předložil zastupitelům vítěze na realizaci akce „Dobršín – garáž u objektu č. p.
36 na st. p. 42 a 145/1 v k. ú. Dobršín - I. etapa“ firmu Ing. Vítězslav Kohout, Volšovská 1217, Sušice
s nabídkou 1. 273. 423,-- Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje realizaci akce „Dobršín – garáž u objektu č. p. 36 na st. p. 42 a
145/1 v k. ú. Dobršín - I. etapa“ firmou Ing. Vítězslav Kohout, Volšovská 1217, Sušice v celkové částce
1. 273.423,-- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Informace:
-SDH Dobršín – 6. 1. 2017 výroční schůze ve společenské místnosti obce
-SDH Dobršín - žádost o pronájem společenské místnosti na 31. 12. 2016 – 1. 1. 2017, místostarosta
zařídí předání a převzetí místností, vč. kuchyňky a sociálního zařízení, nájem je stanoven dle ceníku na
100,-- Kč/hod.
-uzávěry vody na opravovaných komunikacích nejsou stále opraveny, urgence u firmy AQUAŠUMAVA
s.r.o.
-opravena porucha vodovodu na obalovně
-zastupitelé dali návrhy na další akce, které by se mohly realizovat v příštích letech – přidání
odpočinkových sezení ve vodáckém tábořišti, zastřešení nájezdu pro invalidy u OÚ, nový nátěr zázemí ve
vodáckém tábořišti, umístění herních prvků ve vodáckém tábořišti

Další zasedání zastupitelstva bude 14. 12. 2016 od 17.00 hod. v zasedací místnosti úřadu.

Diskuse:
-p. Pintýř – zajistit nátěr laviček v obci
-p. Pintýř – dotaz na budování rybníka soukromou osobou nad obcí – obec o takovém záměru nebyla
vyrozuměna.
-p. Hrabí – vyzvánění v kapli (po změně času)
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-p. Pintýř – zajistit opravy auta (ruční brzda, ukazatele směru jízdy, zásuvka na káru)
-p. Hrabí – černá skládka ostříhaných větví na louce na „Hlavičkách“
-p. Hrabí – odkládání odpadu kolem zvonů
-p. Krippel – práce v lese dokončeny (natírání a ožínání stromků)
p. Chmelík – uspořádání setkání důchodců

p. Stulík ukončil zasedání zastupitelstva ve 21.30 hodin

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 3/2016

Zápis byl vyhotoven 23. 11. 2016

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

Václav Stulík …………………………………………..
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USNESENÍ č. 6/2016
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dobršín
konaného dne 23. 11. 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:
1) Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů a schválení programu, případně
jeho doplnění.
2) Kontrola zápisu a kontrola plnění usnesení z 24. 10. 2016.
3)

Rozpočtové opatření č. 5/2016

4)

Žádost o odprodej části pozemku p. č. 98/1 - orná půda v k. ú. Dobršín, majetek obce Dobršín.

5)

Návrh a volba komise pro vyhodnocení nabídek firem na realizaci zakázky
„Dobršín – garáž u objektu č. p. 36 na st. p. 42 a 145/1 v k. ú. Dobršín - I. etapa.“

6)

Podání žádosti o dotaci na výstavbu dětského hřiště v r. 2017

7)

Podpis smlouvy 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.“

8)

Návrh rozpočtu na rok 2017

9)

Návrh na zakoupení fotopasti

10)

Protipovodňová opatření

11)

Vyhodnocení nabídek na realizaci zakázky „Dobršín – garáž u objektu č. p. 36 na st. p. 42 a 145/1
v k. ú. Dobršín - I. etapa.“

Stránka 8 z 9

2) rozpočtové opatření č. 5/2016 - snížení příjmů o 18.000,-- Kč (dotace na volby) a zvýšení výdajů
o 21861,-- Kč (výdaje volby)
3) komisi pro vyhodnocení nabídek firem na realizaci zakázky „Dobršín – garáž u objektu č. p. 36 na
st. p. 42 a 145/1 v k. ú. Dobršín - I. etapa“ ve složení celého přítomného zastupitelstva
4) podpis smlouvy 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
5) realizaci dětského hřiště a podání žádosti o dotaci na výstavbu dětského hřiště v r. 2017
6) realizaci akce „Dobršín – garáž u objektu č. p. 36 na st. p. 42 a 145/1 v k. ú. Dobršín - I. etapa“
firmou Ing. Vítězslav Kohout, Volšovská 1217, Sušice v celkové částce 1. 273.423,-- Kč a pověřuje
starostu podpisem smlouvy

3. neschvaluje
1) odprodej části pozemku p. č. 98/1 - orná půda v k. ú. Dobršín, majetek obce Dobršín
2) nákup fotopasti na monitoring černých skládek v lesích nebo skládek dřeva, monitoringu zvěře
v honitbě a vstupu a vjezdu do honitby.
3. bere na vědomí
1) zápis a plnění usnesení z 24. 10. 2016
2) zpracování a vyvěšení návrhu rozpočtu obce Dobršín na rok 2017
3) možnost vybudování protipovodňových opatření na pozemcích obce za kravínem

Zapisovatel:

Zdeňka Hrabová…………………………………………

Ověřovatelé:

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

Starosta:

Václav Stulík ………………………………………………..

Vyvěšeno dne: 30. 11. 2016
Sejmuto dne:
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