Zápis č. 2/2017
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N,
konaného dne 2. 5. 2017,
od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Datum jednání:

2. 5. 2017

Čas jednání:

zahájení: v 19.00 hod.
ukončení: v 21.45 hod.

Místo jednání:

zasedací místnost obecního úřadu

Přítomni:

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

Omluveni:

Pšeidová Jana

Hosté: Hrabová Zdeňka, Koláčný Pavel

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
25. 4. 2017 do 2. 5. 2017.
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 Miloslava Pintýře,
zapisovatelem paní Zdeňku Hrabovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín určuje ověřovateli zápisu pana Václava Vomelu a pana Miloslava Pintýře,
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. 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 ze dne 16. 2. 2017.
3) Účetní uzávěrka za rok 2016.
4) Závěrečný účet obce za rok 2016 vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Dobršín,
provedeného pracovníky KÚ Plzeňského kraje dne 18. 4.2017.
5) Ceník v tábořišti pro rok 2017.
6) Správce tábořiště pro rok 2017.
7) Zápis ze zasedání kontrolního a finančního výboru ze dne 13. 4. 2017
8) Podpis smlouvy o přidělení dotace z PSOV PK 2017 na akci
„Dobršín – garáž u objektu č. p. 36 na st. p. 42 a 145/1 v k. ú. Dobršín - II. etapa.“
9) Jednotka SDHO Dobršín – projednání činnosti.
10) Žádost o prodej, pronájem staré hasičárny
11) Odborný lesní hospodář a pomocník lesního odborného hospodáře

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 ze 16. 2. 2017
Pan Stulík seznámil zastupitele se zápisem a plnění usnesení z 16. 2. 2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín bere na vědomí zápis a usnesení z 16. 2. 2017.
Výsledek hlasování:

Pro -6- Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení. č. 3 bylo schváleno.

3. Účetní uzávěrka za rok 2016.
Starosta předložil zastupitelstvu obce účetní uzávěrku za rok 2016

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje účetní závěrku za rok 2016 (viz. příloha č.. 2 )

Výsledek hlasování:

Pro -6- Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 4 bylo schváleno

4. Závěrečný účet obec za rok 2016 vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Dobršín, provedeného pracovníky KÚ Plzeňského kraje dne 18. 4. 2017
Starosta předložil zastupitelům Závěrečný účet obec za rok 2016, vč. zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce, provedeného dne 18. 4. 2017, pracovníky KÚ Plzeňského kraje (viz. příloha č. 3)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2016 vč. zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření bez výhrad

Výsledek hlasování:

Pro -6- Proti - 0-

Usnesení č. 5 bylo schváleno.
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Zdrželi se -0

5. Ceník v tábořišti pro rok 2017
Starosta předložil zastupitelům ceny, které byly platné pro rok 2016 a pro porovnání byly předloženy
ceníky z okolních tábořišť. Starosta navrhl jejich výši zachovat a nechává pro tuto variantu hlasovat.
Dospělí

40,-- Kč

Děti od 3-15 let

20,-- Kč

Pes

20,-- Kč

Malý stan

30,-- Kč

Velký stan

60,-- Kč

Karavan

50,-- Kč

El. přípojka

30,-- Kč

Přívěs

30,-- Kč

Os. auto

30,-- Kč

Nákladní auto a autobus

50,-- Kč

Motocykl

20,-- Kč

Žeton na teplou vodu

20,-- Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje ceník tábořiště pro rok 2017
Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

6. Správce v tábořišti pro rok 2017
Starosta navrhuje, aby v roce 2017 byl i nadále správcem tábořiště pan Miloslav Ježek a v jeho
nepřítomnosti ho bude zastupovat paní Marie Ježková nebo Lenka Adamcová. Auditorky doporučily
projednat změnu Smlouvy na pronájem kiosku v tábořišti a DPP na správce tábořiště, starosta požadoval
od zastupitelů návrhy na změnu těchto smluv.
Nájem z kiosku zůstane pro letošní rok ve stejné výši, změna se bude projednávat až na příští rok.
Návrh na změnu odměny pro správce tábořiště:
3 zastupitelé – pro letošní rok zachovat 20%, pro další rok snížení na 15 %
1 zastupitel – snížení na 10%
1 zastupitel – odměnu na letošní rok projednat se správcem tábořiště (bez udání výše)
1 zastupitel – pro letošní rok i na další roky zachovat 20%
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Starosta nechává hlasovat pro projednání stávající odměny 20%, popřípadě snížení odměny na 15%
z tržby tábořiště ještě pro letošní rok a zastupitelé budou s její výší včas seznámeni.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje správcem tábořiště pro rok 2017 pana Miloslava Ježka, a v jeho
nepřítomnosti ho bude zastupovat pan Marie Ježková nebo Lenka Adamcová. Výplata správce tábořiště
bude se správcem projednána a zastupitelé budou s její výší včas seznámeni.

Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

7. Zápis ze zasedání kontrolního a finančního výboru ze dne 13. 4. 2017
Starosta seznámil zastupitele se zápisy z kontrolního a finančního výboru.
Finanční výbor – kontrola dokladů 1-3/2017, ZTK na účtech a v pokladně, vše v pořádku
Kontrolní výbor – kontrola usnesení z 16. 2. 2017, v pořádku. Upozornění na nefunkčnost veř. osvětlení,
splněn úklid nepořádku u sběrného dvora, upozornění na rozbité obecní cesty a žlábky u cest firmou
AGRI PARTNERS Nezamyslice s.r.o a požadavek p. Chmelíka na vysvětlení změny pomocníka lesního
odborného hospodáře.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín berte na vědomí zápisy z kontrolního a finančního výboru.
Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 8 bylo schváleno

8. Podpis smlouvy o přidělení dotace z PSOV PK 2017 na akci
„Dobršín – garáž u objektu č. p. 36 na st. p. 42 a 145/1 v k. ú. Dobršín - II. etapa.“
Starosta seznámil zastupitele s přidělením dotace ve výši 400.000,-- Kč na akci „Dobršín – garáž u objektu
č. p. 36 na st. p. 42 a 145/1 v k. ú. Dobršín - II. etapa.“.
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy po dodržení podmínek poskytovatele.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje podpis smlouvy o přidělení dotace na akci „Dobršín – garáž u
objektu č. p. 36 na st. p. 42 a 145/1 v k. ú. Dobršín - II. etapa.“ V částce 400.000,-- Kč a pověřuje
starostu podpisem smlouvy (po dodržení podmínek poskytovatele)
Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Usnesení č. 9 bylo schváleno
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Zdrželi se -0-

9. Jednotka SDH Dobršín – projednání činnosti.
Starosta seznámil zastupitele se zánikem jednotky SDH Dobršín („JSDHO“), za jejíž připravenost a
činnost odpovídá zřizovateli této jednotky její velitel.
Jelikož si členové „JSDHO“ neobnovovali potřebná školení, došlo k zániku této jednotky. Starosta umožnil
obnovu této jednotky, ale členové „JSDHO“ pokračovat nechtějí.
Proto starosta navrhuje zrušení jednotky SDH Dobršín (výjezdové jednotky). Zrušení jednotky SDH
Dobršín bude potvrzeno ředitelství HZS Plzeňského kraje.
Na náhradu jejich činnosti byly osloveny úřady obce Hrádek, Rabí a Sušice. Hrádek z důvodu vytíženosti
odmítl, čeká se na návrhy zbylých 2 obcí.
Se zájmovou organizací SDH Dobršín bude uzavřena smlouva o pronájmu věcí a určení odpovědné osoby.
Tato smlouva ještě bude předmětem jednání.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje zrušení jednotky SDH Dobršín („JSDHO“) - výjezdové jednotky
Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 10 bylo schváleno

10. Žádost o pronájem popř. prodej staré hasičárny
Starosta seznámil zastupitele s žádostmi manželů Kubátových a Valachových o pronájem popř. prodej
staré hasičárny.
Obec nemá záměr tuto budovu prodávat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín bere na vědomí žádosti na pronájem popř. prodej budovy staré hasičárny
Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 11 bylo schváleno

11. Odborný lesní hospodář a pomocník lesního odborného hospodáře
Starosta seznámil zastupitele s připomínkou pana Chmelíka (zápis kontrolního výboru) a upřesnil
informace o změně pomocníka odborného lesního hospodáře.
O této záležitosti se v zastupitelstvu hovořilo již od dubna 2016, kdy pan Krippel požádal o uvolnění
z této funkce. Pan Antonín Hrabí st. navrhoval na jeho místo pana Miroslava Krippela, zastupitelé, vč.
starosty s tímto návrhem souhlasili. Pan Miroslav Krippel toto i po několika dotazech nakonec odmítl.
Proto se hledal nový kandidát a v 6/2016 byla zastupitelům podána informace, že starosta oslovil
Antonína Hrabího ml., který studuje Lesnickou školu a má potřebné znalosti k výkonu této činnosti. Pan
Antonín Hrabí ml. si dal čas na rozmyšlenou a poté nabídku přijal.
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Na základě toho, že nikdo ze zastupitelů k této změně neměl žádné připomínky ani náměty na jiné
kandidáty, pan starosta od 1. 1.2017 uzavřel DPP na pomocníka OLH s panem Antonínem Hrabím ml..
Starosta dále navrhuje zvýšení odměny pro Ladislava Hrabýho -OLH pro obec Dobršín na 2200,-Kč/měsíc od 1. 7. 2017
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje zvýšení odměny pro OLH na 2200,-- Kč/měsíc od 1. 7. 2017
(pověřuje starostu podpisem smlouvy) a schvaluje pomocníkem odborného lesního hospodáře pana
Antonína Hrabího ml.
Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 12 bylo schváleno

Informace:

- oprava veřejného osvětlení bude provedena 5. 5. 2017, závazně dohodnuto se smluvním partnerem
Františkem Vozkou
-stížnost pana Marka na opravenou komunikaci před č. p. 15, při dešti se tvoří louže a stříká na jeho
garáž – stížnost předána na Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje, pobočku Sušice a je v řešení
- akce MDŽ – velice úspěšná akce, sál byl do posledního místa zaplněn a ženy a jejich protějšky byli
nadmíru spokojeni s celkovou připraveností akce a programem. Ženy byly mile překvapeny darovanou
kytičkou, kterou pro ně nechal zakoupit starosta obce.
-nepořádek kolem sběrného dvora (naproti Benzině a u řeky) uklizen 10. 4. 2017

-Pošumavský automotoklub – byly prováděny testovací jízdy
Uzavírka byla povolena za účelem konání sportovní akce – vedení tratě testovací soutěžních automobilů.
Uzavírka provozu byla povolena 21. 3. 2017 v době od 8.00 hodin do 12.00 hodin za přesně stanovených
podmínek. Uzavírka byla stanovena tak, aby nebyla omezena veřejná doprava
-na firmu AGRI PARTNERS Nezamyslice s.r.o – starostou zaslána žádost na opravu žlábků na místní
komunikaci k vodojemu
-bude pokračovat práce na nedokončeném znaku obce z roku 2012

Další zasedání zastupitelstva bude upřesněno.

Diskuse:
-p. Koláčný – dotaz na cejchování a výměnu vodoměrů, která měla být prováděna v roce 2010- starosta
podá požadavek na firmu AQUAŠUMAVA s.r.o.
-p. Koláčný – dotaz na to, kdo určil umístění zpomalovačů rychlosti (v málo obydlené části obce a prý slyší
každé auto) – umístění schválila Policie ČR- dopravní inspektorát
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- p. Koláčný – dotaz zda obec neuvažuje o omezení pro auta nad 3,5 t – neuvažuje, není důvod
-p. Vomela – na kapli se bude vyměňovat časový spínač, provede p. Ježek
- p. Pintýř – nefunkční rozhlas u slepičárny – bude zajištěna oprava, pokud ještě někde nefunguje spojení,
prosíme o sdělení
- p. Stulík – případné dotazy, stížnosti apod. je nutno adresovat přímo na OÚ nebo starostu obce, nikoliv
tlumočit přes ostatní občany
- p. Chmelík – dotaz na nátěr soc. zařízení a laviček v tábořišti – práce probíhají průběžně, provádí p. Kočí
- p. Chmelík – dotaz na čištění nádrže – není dořešeno (nebyly schváleny cenové nabídky oslovených
firem)
- p. Chmelík – dotaz na opravu vozovky -zvednutí uzávěrů vody – bude zaurgováno na AQUAŠUMAVA
s.r.o.

p. Stulík ukončil zasedání zastupitelstva v 21.45 hodin

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Účetní závěrka za rok 2016
3) Závěrečný účet obce za rok 2016

Zápis byl vyhotoven 2. 5. 2017

Zapisovatel: Zdeňka Hrabová …………………………………….
Ověřovatelé: Václav Vomela………………………………………..
Miloslav Pintýř………………………………………….
Starosta:

Václav Stulík ………………………………………….
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USNESENÍ č. 2/2017
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dobršín
konaného dne 2. 5. 2017

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

2. schvaluje
1)

Program jednání veřejného zasedání:
1) Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů a schválení programu, případně
jeho doplnění.
2) Kontrola zápisu ze dne 16. 12. 2016 a kontrola plnění usnesení.
3) Účetní uzávěrka za rok 2016.
4) Závěrečný účet obce za rok 2016 vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Dobršín,
provedeného pracovníky KÚ Plzeňského kraje dne 18. 4.2017.
5) Ceník v tábořišti pro rok 2017.
6) Správce tábořiště pro rok 2017.
7) Zápis ze zasedání kontrolního a finančního výboru ze dne 13. 4. 2017
8) Podpis smlouvy o přidělení dotace z PSOV PK 2017 na akci
„Dobršín – garáž u objektu č. p. 36 na st. p. 42 a 145/1 v k. ú. Dobršín - II. etapa.“
9) Jednotka SDHO Dobršín – projednání činnosti.
10) Žádost o prodej, pronájem staré hasičárny
11) Odborný lesní hospodář a pomocník lesního odborného hospodáře

2) Účetní uzávěrka za rok 2016
3) Závěrečný účet obce za rok 2016 vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC
Dobršín, provedeného pracovníky KÚ Plzeňského kraje dne 18. 4.2017 bez výhrad
4) Ceník v tábořišti pro rok 2017

5) Správce tábořiště pro rok 2017 pro rok 2017 pana Miloslava Ježka, a v jeho nepřítomnosti ho
bude zastupovat pan Marie Ježková nebo Lenka Adamcová. Výplata správce tábořiště bude se správcem
projednána a zastupitelé budou s její výší seznámeni.
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6) Podpis smlouvy o přidělení dotace na akci „Dobršín – garáž u objektu č. p. 36 na st. p. 42
a 145/1 v k. ú. Dobršín - II. etapa.“ v částce 400.000,-- Kč a pověřuje starostu podpisem
smlouvy (po dodržení podmínek poskytovatele)
7) Zrušení jednotky SDH Dobršín („JSDHO“) - výjezdové jednotky
8) Zvýšení odměny pro Ladislava Hrabýho - OLH na 2200,-- Kč/měsíc od 1. 7. 2017 (pověřuje
starostu podpisem smlouvy) a pomocníkem odborného lesního hospodáře pana Antonína
Hrabího ml.

3. bere na vědomí

1) zápis a plnění usnesení z 16. 12. 2016
2) zápisy z kontrolního a finančního výboru
3) žádosti na pronájem popř. prodej budovy staré hasičárny

Zapisovatel:

Zdeňka Hrabová…………………………………………

Ověřovatelé:

Václav Vomela ………………………………………….
Miloslav Pintýř …………………………………………………

Starosta:

Václav Stulík ………………………………………………..

Vyvěšeno dne: 6. 5. 2017
Sejmuto dne:

Stránka 10 z 10

