Zápis č. 3/2017
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N,
konaného dne 30. 6. 2017,
od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Datum jednání:

30. 6. 2017

Čas jednání:

zahájení: v 19.00 hod.
ukončení: v 21.30 hod.

Místo jednání:

zasedací místnost obecního úřadu

Přítomni:

Stulík Václav – starosta obce

Hrabí Antonín
Pintýř Miloslav
Kočí Václav
Pšeidová Jana

Omluveni: Vomela Václav, Chmelík František

Hosté:Hrabová Zdeňka, Koláčný Pavel, Polanka Antonín

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Dobršín bylo zahájeno v 19.00 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 23.
6. 2017 do 30. 6. 2017.
Pan Stulík dále z presenční listiny (viz.příloha č.1) konstatoval, že je přítomno 5 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 Kočího a paní Janu Pšeidovou, zapisovatelem
paní Zdeňku Hrabovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín určuje ověřovateli zápisu pana Václava Kočího a paní Janu Pšeidovou,
zapisovatelem paní Zdeňku Hrabovou.
Výsledek hlasování:

Pro -5- 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. 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 02.05.2017.

3) Smlouva o spolupráci při zabezpečení požární ochrany mezi obcí Dobršín a městem Sušice.
4) Smlouva o spolupráci a o pronájmu vybavení mezi obcí Dobršín a SHČMS Dobršín.
5) Kronika obce za rok 2016
6) SVAZEK OBCÍ „ POŠUMAVÍ“ - schválení účetní uzávěrky a závěrečného účtu za rok 2016 a
zpráva o přezkumu hospodaření - auditu za rok 2016
7) Návrh a volba komise pro vyhodnocení nabídek firem pro realizaci zakázky „ Dobršín – garáž
u objektu č.p.36 na st. p.42 a 145/1 v k.ú.Dobršín – II. etapa“
8) Vyhodnocení doručených nabídek firem pro realizaci zakázky „ Dobršín – garáž u objektu č.p.
36 na st. p.42 a 145/1 v k.ú.Dobršín – II. etapa“ a návrh na uzavření smlouvy s vítěznou firmou

Výsledek hlasování:

Pro -5- Proti - 0-

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

2. Kontrola zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobršínz2. 5. 2017
Pan Stulík seznámil zastupitele se zápisem a plnění usneseníz2.5. 2017.
Smlouva na dotaci zatím ještě není podepsána – bude podepsána po výběru firmy na realizaci zakázky
„ Dobršín – garáž u objektu č. p. 36 na st. p. 42 a 145/1 v k. ú. Dobršín – II. etapa“

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín bere na vědomí zápis a usnesení z 2. 5. 2017.

Výsledek hlasování:

Pro -5- Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení. č. 3 bylo schváleno.

3.Smlouva o spolupráci při zabezpečení požární ochrany mezi obcí Dobršín a městem
Sušice
Starosta předložil zastupitelstvu obce Smlouvu o spolupráci při zabezpečení požární ochrany mezi obcí
Dobršín a městem Sušice (dle zákona 133/1985 Sb.). Poplatek bude činit 2000,-- Kč/ rok, pro letošní rok
se bude hradit pouze 1000,--Kč (od 1. 7. 2017-31. 12. 2017). Zastupitelstvo pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy.
Dále bude nutno přepracovat požární řád obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje Smlouvu o spolupráci při zabezpečení požární ochrany mezi obcí
Dobršín a městem Sušice – poplatek 2000,--/rok.
Výsledek hlasování:

Pro -5- Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 4 bylo schváleno

4. Smlouva o spolupráci a o pronájmu vybavení mezi obcí Dobršín a SHČMS Dobršín
Starosta předložil zastupitelům návrh na vypracování Smlouvy o spolupráci a o pronájmu vybavení mezi
obcí Dobršín a SHČMS Dobršín.
Starosta navrhuje pronájem techniky (viz. seznam, který bude ověřený inventarizační komisí) za 1,-Kč/rok. Ve smlouvě bude určena odpovědná osoba. Za půjčení osobního automobilu pro účely soutěží
apod. se bude platit pouze za spotřebu paliva ujetých km. Kombinovaná spotřeba automobilu je 11,6
l/100 km. Opravy a údržba do 1000,--Kč budou hradit hasiči, vyšší opravy bude hradit obec.
Pan Hrabí navrhuje pronájem techniky zdarma a úhradu veškerých oprav a údržby, aby platila obec.
Oděvy a boty v celkové pořizovací hodnotě cca 80.000,-- budou přenechány zdarma hasičům.
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Starosta dává po diskuzi hlasovat pro pronájem techniky (viz. seznam ověřený inventarizační komisí) za
1,--Kč/rok, ve smlouvě bude určena odpovědná osoba. Za půjčení osobního automobilu pro účely soutěží
apod. se bude platit pouze za spotřebu paliva ujetých km. Kombinovaná spotřeba automobilu je 11,6
l/100 km. Opravy a údržbu bude hradit obec.
Smlouva bude předána starostovi SHČMS Dobršín p. Patlejchovi k projednání s ostatními členy SHČMS
Dobršína a na příštím zasedání bude předložena ke schválení zastupitelstvu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje vypracování Smlouvy o spolupráci a o pronájmu vybavení mezi
obcí Dobršín a SHČMS Dobršín

Výsledek hlasování:

Pro -5- Proti - 0-

Zdrželi se -0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

5. Kronika obce za rok 2016
Starosta předložil k nahlédnutí vypracovanou kroniku za rok 2016.
Starosta žádá občany, aby dodávali p. Chmelíkovi příspěvky do kroniky za rok 2017.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín bere na vědomí vypracovanou kroniku obce za rok 2016
Výsledek hlasování:

Pro -5-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

6. SVAZEK OBCÍ „ POŠUMAVÍ“ - schválení účetní uzávěrky a závěrečného účtu za rok

2016 a zpráva o přezkumu hospodaření - auditu za rok 2016 a rozpočtové opatření č.
1/2017.
Starosta předložil zastupitelům Účetní závěrku Svazku obcí Pošumaví k 31. 12. 2016 a Závěrečný účet
Svazku obcí Pošumaví za rok 2016 vč. zprávy o přezkoumání hospodaření a rozpočtové opatření č.
1/2017 (příjmy a výdaje zvýšení o 26.000,--Kč)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje účetní uzávěrku a závěrečný účet SVAZKU OBCÍ „ POŠUMAVÍ „ za
rok 2016 včetně zprávy o přezkumu hospodaření - bez výhrad rozpočtové opatření č. 1/2017

Výsledek hlasování:

Pro -5-

Proti - 0-

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

7. Návrh a volba komise pro vyhodnocení nabídek firem pro realizaci zakázky „ Dobršín

– garáž u objektu č. p. 36 na st. p. 42 a 145/1 v k. ú. Dobršín – II. etapa“

Starosta navrhuje komisi pro vyhodnocení nabídek firem pro realizaci zakázky „ Dobršín – garáž u
objektu č.p.36 na st. p.42 a 145/1 v k.ú.Dobršín – II. etapa“. Komisi bude tvořit celé přítomné
zastupitelstvo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje komise pro vyhodnocení nabídek firem pro realizaci zakázky „
Dobršín – garáž u objektu č.p.36 na st. p.42 a 145/1 v k.ú.Dobršín – II. etapa“ ve složení celého
přítomného zastupitelstva.

Výsledek hlasování:

Pro -5-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 8 bylo schváleno

8. Vyhodnocení doručených nabídek firem pro realizaci zakázky „ Dobršín – garáž u
objektu č. p. 36 na st. p. 42 a 145/1 v k. ú. Dobršín – II. etapa“ a návrh na uzavření
smlouvy s vítěznou firmou
Starosta sdělil, že v určeném termínu byly doručeny 4 nabídky. Po posouzení, vyhodnocení všech nabídek
komisí 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 - II. etapa“ firmu Ing. Vítězslav Kohout, Volšovská 1217, Sušice
s nabídkou 1. 241. 580,-- Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje vítěze na realizaci akce „Dobršín – garáž u objektu č. p. 36 na st.
p. 42 a 145/1 v k. ú. Dobršín - II. etapa“ firmu Ing. Vítězslav Kohout, Volšovská 1217, Sušice s nabídkou
1. 241. 580,-- Kč.

Výsledek hlasování:

Pro -5-

Proti - 0-

Usnesení č. 9 bylo schváleno
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Zdrželi se -0-

Informace:

-mezi občany se šíří pochybnosti o zrušení hasičů v obci. Jednotka hasičů zanikla z důvodu neobnovení
zkoušek potřebných k fungování jednotky. Prodlužování odborné způsobilosti bylo hasičům pravidelně
předáváno, což starosta doložil všem přítomným kopiemi zpráv. Starosta proto vyvolal jednání s hasiči,
kde jim navrhl možnost obnovení jednotky s podporou obce. Jednotka musí mít 9 členů. Hasiči měli 14
dní na rozmyšlenou. Rozhodli se jednotku neobnovovat. V obci stále zůstává Sdružení hasičů Čech a
Moravy (SHČMS dobrovolný svazek) , pouze jednotka byla z důvodu nezájmu hasičů o obnovení zrušena
a nahrazena Smlouvou o spolupráci při zabezpečení požární ochrany mezi obcí Dobršín a městem
Sušice.

Tím je celá záležitost skončena. Starosta celou záležitost a postup při řešení znovu zopakoval přítomným
zastupitelům a hostům. Pokud má někdo z občanů i přes toto vysvětlení pochybnosti, starosta obce rád
odpoví na jejich dotazy.

- školení řidičů – 13. 7. 2017 od 19.00 hod.
-zaslán dopis p. Lyerovi (AGRI PARTNERS Nezamyslice s.r.o)z důvodu poškození cesty k vodojemu při
zemědělských pracích v loňském roce. Oprava bude provedena po urgenci po skončení letošních prací –
dohodnuto s p. Pexou, zástupcem firmy.
-podepsána smlouva na prodej pozemku p. Patlejch – kupní cena uhrazena, smlouva manželů Kubátových
na prodej pozemku - stále nedoručena
-obec obdržela od POŠUMAVSKÉHO AUTO MOTO KLUBU KLATOVY poděkování za spolupráci při 52.
RALLYE ŠUMAVA a 26. HISTORIC VLATAVA RALLYE
-na podzim / říjen – listopad / se uskuteční výměna vodoměrů firmou AQUAŠUMAVA, s.r.o. Nýrsko.
Občané budou s předstihem o této akci informováni. Zde starosta vysvětlil, že výměna byla předběžně
dojednána již v minulém roce. Protože ale došlo k několika haváriím na vodovodním řádu, skutečný
náklad na 1m3 vody byl za rok 2016 22,-Kč/1m3. Výměnou vodoměrů by se náklad ještě zvýšil. Aby se
vodné mohlo pro občany ponechat ve výši 11,-Kč/1m3, přesunul výměnu vodoměrů na letošní rok. Firmě
Silnice Klatovy a.s. – obalovna Dobršín jsou účtovány skutečné náklady na 1m3 vody dle smlouvy
-příští týden budou instalovány 4 nové lavičky do prostoru tábořiště
-poděkování p. Kočímu ml. za nátěr zázemí tábořiště
-15. 7. 2017 se koná pouťová zábava, všichni

občané jsou srdečně zváni

-kompostéry – dotace nebyla Svazku Pošumaví přidělena, žádost podána znovu, pokud bude kladně
vyřízena, měly by kompostéry být na jaře 2018
-poděkování p. ježkovi za opravu výpadku veřejného osvětlení
-vody ve vrtu je zatím dost, nebude se zatím provádět omezení odběru firmě Silnice Klatovy a.s. obalovna Dobršín, jak je uvedeno ve smlouvě o odběru vody s obcí Dobršín a uvedenou firmou.
-po bouřce nepořádek na obecním pozemku u sběrného dvora – ihned uklizen

Stránka 6 z 9

Další zasedání zastupitelstva bude upřesněno.

Diskuse:
-p.Polanka – dotaz na zveřejní termínů zasedání zastupitelstva na internetových stránkách obce
-p. Kočí – dotaz na dětské hřiště – dotace nebyla přidělena (zatím jsme jako náhradníci) - znovu žádáme.
-p. Pintýř – urgovat vyzvednutí uzávěrů vody na vozovce a u č. p. 19 je stržený ventil, řešeno s AQUA
ŠUMAVA, s.r.o. Nýrsko

-p. Stulík – oprava komunikace u p. Marka – má v řešení SÚS PK
- p. Hrabí – informace od p. Hrabího ml., který se omluvil – do konce 6/2017 prodáno 35,5 prm
palivového dřeva (samovýroba) v hodnotě 1775,-- Kč, případní zájemci o samovýrobu se mohou hlásit na
obecním úřadě nebo u p. Hrabího ml.(kontakty uvedeny na úřední desce). Myslivecký spolek provedl
brigádu na sázení stromků za Horou 500 ks smrku a 400 ks buku, na Myti 200 ks buků, dále bylo
provedeno vyžínání a stavba oplocenky.

p. Stulík ukončil zasedání zastupitelstva v 21.30 hodin

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina

2) Účetní závěrka Svazku obcí Pošumaví k 31. 12. 2016 a Závěrečný účet Svazku obcí Pošumaví za
rok 2016 vč. zprávy o přezkoumání hospodaření a rozpočtové opatření č. 1/2017
Zápis byl vyhotoven 30. 6. 2017

Zapisovatel: Zdeňka Hrabová …………………………………….
Ověřovatelé: Václav Kočí………………………………………..
Jana Pšeidová………………………………………….
Starosta:Václav Stulík ………………………………………….
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USNESENÍ č. 3/2017
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dobršín
konaného dne 30. 6. 2017

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

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 ze dne 02.05.2017.
3) Smlouva o spolupráci při zabezpečení požární ochrany mezi obcí Dobršín a městem Sušice.
4) Smlouva o spolupráci a o pronájmu vybavení mezi obcí Dobršín a SHČMS Dobršín.
5) Kronika obce za rok 2016
6) SVAZEK OBCÍ „ POŠUMAVÍ“ - schválení účetní uzávěrky a závěrečného účtu za rok 2016 a zpráva
o přezkumu hospodaření - auditu za rok 2016
7) Návrh a volba komise pro vyhodnocení nabídek firem pro realizaci zakázky „ Dobršín – garáž u
objektu č.p.36 na st. p.42 a 145/1 v k.ú.Dobršín – II. etapa“
8) Vyhodnocení doručených nabídek firem pro realizaci zakázky „ Dobršín – garáž u objektu č.p. 36
na st. p.42 a 145/1 v k.ú.Dobršín – II. etapa“ a návrh na uzavření smlouvy s vítěznou firmou

2) Smlouvu o spolupráci při zabezpečení požární ochrany mezi obcí Dobršín a městem Sušice
– poplatek 2000,--/rok
3) vypracování Smlouvy o spolupráci a o pronájmu vybavení mezi obcí Dobršín a SHČMS
Dobršín
4) účetní uzávěrku a závěrečný účet SVAZKU OBCÍ „ POŠUMAVÍ „ za rok 2016 včetně zprávy
o přezkumu hospodaření – bez výhrad a rozpočtové opatření č. 1/2017

5) komise pro vyhodnocení nabídek firem pro realizaci zakázky „ Dobršín – garáž u objektu
č. p. 36 na st. p. 42 a 145/1 v k. ú. Dobršín – II. etapa“ ve složení celého přítomného
zastupitelstva.
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6) vítěze na realizaci akce „Dobršín – garáž u objektu č. p. 36 na st. p. 42 a 145/1 v k. ú.
Dobršín - II. etapa“ firmu Ing. Vítězslav Kohout, Volšovská 1217, Sušice s nabídkou 1. 241.
580,-- Kč.

3. bere na vědomí

1) zápis a plnění usnesení z 2. 5. 2017
2) vypracovanou kroniku obce za rok 2016

Zapisovatel:

Zdeňka Hrabová…………………………………………

Ověřovatelé:

Václav kočí………………………………………….
Jana Pšidová …………………………………………………

Starosta:

Václav Stulík ………………………………………………..

Vyvěšeno dne: 07.07.2017
Sejmuto dne:
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