Zápis č. 5/2017
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N,
konaného dne 26. 10. 2017,
od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Datum jednání:

26. 10. 2017

Čas jednání:

zahájení: v 19.00 hod.
ukončení: v 21.10 hod.

Místo jednání:

zasedací místnost obecního úřadu

Přítomni:

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

Hosté:

Hrabová Zdeňka

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
19. 10. 2017 do 26. 10. 2017.
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.
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Určení ověřovatele a zapisovatele
Pan Stulík určil jako ověřovatele zápisu pana Františka Chmelíka a pana Antonína Hrabího,
zapisovatelem paní Zdeňku Hrabovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín určuje ověřovateli zápisu pana Františka Chmelíka a pana Antonína Hrabího,
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. 7, č. 8 a
č. 9. 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 4. 9. 2017.
3) Smlouva mezi Obcí Dobršín a firmou Správa a údržba silnic PK p.o.
4) Skartační a spisový řád
5) OZV č.1/2017 – Požární řád obce Dobršín
6) Rozpočtové opatření č.2/2017
7) Smlouva o přidělení dotace na akci „Dobršín – garáž u objektu č. p. 36 Dobršín - II. etapa.“
8)

Podpora mysliveckého bálu -MS Svat Dobršín

9)

Mikulášské posezení

Výsledek hlasování:

Pro -7-

Proti - 0-

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

2. Kontrola zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobršín ze

4. 9. 2017
Pan Stulík seznámil zastupitele se zápisem a plnění usnesení ze 4. 9. 2017.
Smlouva o nájmu DP s SHČMS Dobršín nebyla ze strany SHČMS doručena.
Smlouvu o spolupráci a o pronájmu vybavení mezi obcí Dobršín a SHČMS Dobršín nebyla ze strany
SHČMS doručena.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín bere na vědomí zápis a usnesení ze 4. 9. 2017.

Výsledek hlasování:

Pro -7-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení. č. 3 bylo schváleno.

3. Smlouva mezi Obcí Dobršín a firmou Správa a údržba silnic PK p.o.
Starosta předložil Smlouvu o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka mezi
Obcí Dobršín a firmou Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, týkající se stavby Horažďovice –
Rabí- Sušice, kterou jsou dotčeny pozemky p. č. 74/18, 1150/3, 1150/4, 1150/5, 1153/2, 1179/1
a 1182/6 k. ú. Dobršín.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku
vlastníka mezi Obcí Dobršín a firmou Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, týkající se stavby
Horažďovice – Rabí- Sušice, kterou jsou dotčeny pozemky p. č. 74/18,1150/3, 1150/4,
1150/51153/2, 1179/1 a 1182/6 k. ú. Dobršín.

Výsledek hlasování:

Pro -7-

Proti - 0-

Zdrželi se -0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4. Skartační a spisový řád
Starosta předložil zastupitelstvu obce Skartační a spisový řád, který vypracovala na žádost pana
starosty pí. Hrabová.
Státním oblastním archivem v Plzni, pracoviště v Klatovech byla obec upozorněna na neplnění povinností
stanovených zákonem. Od roku 1993 do roku 2012 nebyly žádné dokumenty zařazovány do archivace ani
skartace. Toto se netýká dokumentů za uplynulých 5 let, které do skartačního a archivačního období
nespadají.
Územní samosprávné celky (dále jen „veřejnoprávní původci“) mají podle § 3 odst. 1 zákona
povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií. Protože nebyla tato povinnost v uplynulých
výše uvedených letech plněna, obec se dopouštěla přestupků podle § 74 odst. 6 a 10 zákona se sankčním
postihem podle §74 odst. 11 písm. b) zákona, do výše 200 000 Kč.
Aby nám tato pokuta nebyla uložena, starosta požádal o spolupráci a řešení této situace všechny
zastupitele.
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Starosta stanovuje skartační komisi ve složení: V. Vomela, J. Pšeidová, A. Hrabí, M. Pintýř, F. Chmelík a V.
Kočí, předsedou komise byl určen V. Vomela. Komise bude postupně připravovat doklady k archivaci od
osamostatnění obce.
Všichni zastupitelé byli s tímto řádem pí. Hrabovou seznámeni, obdrželi výpisy z tohoto dokumentu, které
je třeba prostudovat, aby každý z nich byl schopen samostatně pracovat na přípravě dokladů ke skartaci a
archivaci.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje Skartační a spisový řád
Výsledek hlasování:

Pro -7-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 5 bylo schváleno

5. OZV č.1/2017 – Požární řád obce Dobršín
Starosta předložil zastupitelům OZV č.1/2017 – Požární řád obce Dobršín, který na jeho žádost

vypracovala pí. Hrabová, vč. vyžádaného posouzení MV ČR.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje OZV č.1/2017 – Požární řád obce Dobršín vč. posouzení MV

ČR

Výsledek hlasování:

Pro -7-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

6. Rozpočtové opatření č.2/2017

Starosta předložil rozpočtové opatření č. 2/2017 – zvýšení výdajů o 2000,-- Kč a zvýšení příjmů o 27998,- Kč (viz. příloha č. 2). K nahlédnutí v listinné podobě v úředních hodinách v kanceláři OÚ .

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017 zvýšení výdajů o 2000,-- Kč a
zvýšení příjmů o 27998,-- Kč. K nahlédnutí v listinné podobě v úředních hodinách v kanceláři OÚ .
Výsledek hlasování:

Pro -7-

Proti - 0-

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

7. Smlouva o přidělení dotace na akci „Dobršín – garáž u objektu č. p. 36 Dobršín - II.
etapa.“
Starosta seznámil zastupitele s podpisem smlouvy na přidělení 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.“.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje podpis smlouvy na přidělení 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.“.

Výsledek hlasování:

Pro -7-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

8. Podpora mysliveckého bálu -MS Svat Dobršín
Starosta předložil návrh na podporu mysliveckého bálu -MS Svat Dobršín – palivové dřevo do tomboly.
MS si palivové dřevo vyrobí samovýrobou po domluvě s obecním hajným p. Hrabím ml.
Zábava se uskuteční dne 11. 11. 2017 od 20. 00 hod. ve společenské místnosti OÚ Dobršín.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje podporu mysliveckého bálu -MS Svat Dobršín – palivové dřevo.
Zábava se uskuteční dne 11. 11. 2017 od 20. 00 hod. ve společenské místnosti OÚ Dobršín.

Výsledek hlasování:

Pro -7-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

9. Mikulášské posezení
Starosta předložil návrh na uvolnění potřebné částky na uspořádání Mikulášského posezení, které se
uskuteční dne 9. 12. 2017 od 16.30 hod. ve společenském sále OÚ Dobršín. Tímto srdečně zveme
všechny děti, ale i dospělé na příjemně strávený podvečer s Mikulášem a čerty.
Zároveň starosta poděkoval sl. Zdeňce Hrabové za organizaci celé akce. A všem ženám, které se na
žádost starosty dostavily na schůzku ohledně pomoci výše uvedené akce a jsou ochotné přispět ke
zdárnému průběhu akce, také děkuje.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje uvolnění potřebné částky na uspořádání Mikulášského posezení,
které se uskuteční dne 9. 12. 2017 od 16.30 hod. ve společenské místnosti OÚ Dobršín.

Výsledek hlasování:

Pro -7-

Proti - 0-

Usnesení č. 10 bylo schváleno.
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Zdrželi se -0-

Informace:
- výsledky Voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017, volební účast v obci

Dobršín 76,74%
Počet hlasů

%

ODS
21 hlasů, 25 mandátů

31,81 %

ANO
18 hlasů, 78 mandátů

27.27 %

SPD
8 hlasů, 22 mandátů

12.12 %

ČSSD
5 hlasů, 15 mandátů

7.57 %

Piráti
4 hlasů, 22 mandátů

6.06 %

TOP 09
2 hlasů, 7 mandátů

3.03 %

STAN
1 hlasů, 6 mandátů

1.51 %

KSČM
1 hlasů, 15 mandátů

1.51 %

Zelení
1 hlasů, 0 mandátů

1.51 %

Rozumní
1 hlasů, 0 mandátů

1.51 %

Svobodní
1 hlasů, 0 mandátů

1.51 %

KDU-ČSL
1 hlasů, 10 mandátů

1.51 %

REAL
1 hlasů, 0 mandátů

1.51 %

DSSS
1 hlasů, 0 mandátů

1.51 %

- firma RUMPOLD-P s.r.o. zaslala informaci o aktuálním vývoji cen surovin
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- v obci probíhá výměna vodoměrů
- nová kaberna na nádrži bude hotová do konce 11/2017
- 11. 11. 2017 myslivecký bál
- MZ vydalo zákaz úmyslné těžby
- byla provedena oprava a posílení obecního rozhlasu

Další zasedání zastupitelstva bude upřesněno.

Diskuse:

- p. Kočí - zda stále platí zákaz venčení psů v obci a tábořišti – ANO, upraveno obecní vyhláškou č. 7/2015
o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku, budou osazeny nové zákazové značky
- pí. Hrabová - autobusy na trase Sušice – Praha nezastavují v naší obci, zaslána žádost na obnovení
zastavování všech spojů na trase Sušice – Praha firmě Autobusy VKJ s.r.o. s platností nového jízdního
řádu od 10. 12. 2017.
- pí. Pšeidová – upozornila na nedostatečnou přípravu zázemí volební místnosti (topení, dřevo, wc…).
Starosta s připomínkou nesouhlasí
- p. Pintýř – upozornil na plíseň ve sklepě – do oken se budou z vnitřní strany osazovat uzamykatelné
mříže, aby se mohlo větrat
- p. Pintýř – návrh na nákup nového osvětlení na vánoční stromek
-p. Kočí – hasiči brigáda na listí 18. 11. 2017
- p. Stulík – rozsvícení vánočního stromu 2. 12. 2017 od 16. 30 hod. na návsi, srdečně zveme všechny
občany
-p. Stlulík – mikulášské posezení 9. 12. 2017 od 16.30 hod. srdečně zveme všechny děti a dospělé
-p. Chmelík - nesvítí světlo u zadního vchodu
-p. Chmelík – informovat zastupitele o množství vytříděných odpadů na 1 obyvatele, přihlásit se do
soutěže o nejlépe třídící obec
-p. Hrabí – při výměně vodoměrů vázla informovanost o termínech výměny v jednotlivých domácnostech
p. Stulík – děkuje p. Vomelovi a p. Pintýřovi za organizaci při výměně vodoměru v obci
- p. Hrabí – po vyvážení dřeva z Pumperka zůstala rozbitá cesta, co mohl, upravil sám, upozorňuje na to,
že cesty musí být dány po těžbách do původního stavu, ať jsou to cesty obecní či soukromé
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-p. Hrabí – informace od hajného p. Hrabího ml. - při těžbě dřeva na obecním pozemku na Pumperku bylo
zjištěno, že byla z minulých let špatně označena hranice obecního pozemku, po dohodě obou stran byly
hranice mezi soukromým a obecním pozemkem upraveny obecním hajným
-zjištěna černá skládka (tašky a stavební materiál) na cestě v Oudolech, žádáme občany, aby
neporušovali obecní vyhlášku č. 4/2015 čl. 7
- p. Chmelík – žádá občany o příspěvky do kroniky za rok 2017

p. Stulík ukončil zasedání zastupitelstva v 21.10 hodin

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina

2) Rozpočtové opatření č. 2/2017
Zápis byl vyhotoven 26. 10. 2017

Zapisovatel: Zdeňka Hrabová …………………………………….
Ověřovatelé: František Chmelík………………………………………..
Antonín Hrabí………………………………………….
Starosta:

Václav Stulík ………………………………………….

Stránka 8 z 11

USNESENÍ č. 5/2017
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dobršín
konaného dne 26. 10. 2017

Zastupitelstvo obce
1. určuje
zapisovatelem zasedání paní Zdeňku Hrabovou
ověřovatele zápisu pana Františka Chmelíka 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 ze dne 4. 9. 2017.
3) Smlouva mezi Obcí Dobršín a firmou Správa a údržba silni PK p.o.
4) Skartační a spisový řád
5) OZV č.1/2017 – Požární řád obce Dobršín
6) Rozpočtové opatření č.2/2017
7) Smlouva o přidělení dotace na akci „Dobršín – garáž u objektu č. p. 36 Dobršín - II. etapa.“
8)

podporu mysliveckého bálu -MS Svat Dobršín

9)

Mikulášské posezení

2) Smlouvu o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka mezi
Obcí
Dobršín a firmou Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, týkající se stavby Horažďovice –
Rabí- Sušice, kterou jsou dotčeny pozemky p. č. 74/18, 1150/3, 1150/4, 1150/5, 1153/2,
1179/1 a 1182/6 k. ú. Dobršín
3) Skartační a spisový řád

4) OZV č.1/2017 – Požární řád obce Dobršín vč. posouzení MV ČR
5) Rozpočtové opatření č. 2/2017. K nahlédnutí v listinné podobě v úředních hodinách
v kanceláři OÚ .
6) Podpis smlouvy na přidělení 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.“.
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7) Podporu mysliveckého bálu -MS Svat Dobršín – palivové dřevo. Zábava se uskuteční
dne 11. 11. 2017 od 20. 00 hod. ve společenské místnosti OÚ Dobršín.
8) Uvolnění potřebné částky na uspořádání Mikulášského posezení

3. bere na vědomí

1) zápis a plnění usnesení ze 4. 9. 2017

Zapisovatel:

Zdeňka Hrabová…………………………………………

Ověřovatelé:

František Chmelík………………………………………….
Antonín Hrabí …………………………………………………

Starosta:

Václav Stulík ………………………………………………..

Vyvěšeno dne: 2. 11. 2017
Sejmuto dne:
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