Zápis č. 7/2017
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N,
konaného dne 18. 12. 2017,
od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Datum jednání:

18. 12. 2017

Čas jednání:

zahájení: v 18.00 hod.
ukončení: v 20.30 hod.

Místo jednání:
Přítomni:

zasedací místnost obecního úřadu
Stulík Václav – starosta obce
Hrabí Antonín
Pintýř Miloslav
Pšeidová Jana
Vomela Václav
Chmelík František
Kočí 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 11.
12. 2017 do 18. 12. 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 zápisupana Miloslava Pintýře a pana Václava Kočího, zapisovatelem
pana Václava Vomelu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín určuje ověřovateli zápisu pana Miloslava Pintýře a pana Václava Kočího
zapisovatelem pana Václava Vomelu.
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 bude doplněn o body
8),9),10),11). K bodu 6) bude doplněno: OZV č.2/2017, kterou se mění OZV č.3/2016 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.

Návrh usnesení:
Zastupitelé obce Dobršín schvalují následující program zasedání:

Program:

Program:

1) Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů a schválení programu, případně
jeho doplnění.

2) Kontrola zápisu a kontrola plnění usnesení z 23.11.2017.
3) Stanovení ceny za odběr pitné vody na rok 2018 pro obec Dobršín
4) Stanovení ceny za odběr pitné vody na rok 2018 pro Silnice a.s. - provoz obalovny Dobršín
5) Smlouva o dodávce vody z veřejného vodovodu mezi obcí Dobršín a f. Silnice Klatovy a.s. provoz obalovna Dobršín na rok 2018
6) Stanovení sazby poplatku za svoz netříděného komunálního odpadu na poplatníka a
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kalendářní rok 2018
7) Žádost p. P. Kočího a p. A. Uherkové o umístění veřejného osvětlení u č.p. 62 v obci
Dobršín
8) Rozpočtové opatření 4/2017
9) Schválení rozpočtu na rok 2018
10) Zákon č. 99/2017 Sb., nařízení vlády č. 318/2017 o odměnách zastupitelů od 1.1.2018
11) Dodatek k nájemní smlouvě ze dne 10.09.2014 mezi obcí Dobršín a p. Marií Ježkovou

Výsledek hlasování:

Pro -7- Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2. Kontrola zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobršín z 23. 11. 2017
Pan Stulík seznámil zastupitele se zápisem a plnění usnesení z 23.11. 2017.
Návrh rozpočtu na rok 2018
Rozpočtové opatření 3/2017

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín bere na vědomí zápis a usnesení z 23. 11. 2017.

Výsledek hlasování:

Pro -7- Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení. č. 3 bylo schváleno.

3. Stanovení ceny za odběr pitné vody na rok 2018 pro obec Dobršín
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Starosta obce p. Václav Stulík předložil porovnání nákladů na pitnou vodu z roku 2016 a předpokládané
náklady na rok 2017, které se přibližně shodují, tj. náklad 22,-Kč/ 1m3. Proto navrhhnul ponechat pro
občany obce 11,-Kč/m3, zbytek bude hrazen z rozpočtu obce

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje cenu pittné vody pro občany obce Dobršín ve výši 11,-Kč/m3
Výsledek hlasování:

Pro -7-

Proti - 0-

Zdrželi se -0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4. Stanovení ceny za odběr pitné vody na rok 2018 pro Silnice a.s. - provoz obalovna
Dobršín
Starosta obce p. V. Stulík navrhl ponechat cenu 22,-Kč/1m3, tj. cenu skutečných nákladů shodně jako v
roce 2017.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje cenu 22,-Kč/1m3 na rok 2018 pro obalovnu Dobršín

Výsledek hlasování:

Pro -7- Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 4 bylo schváleno

5. Smlouva o dodávce vody z veřejného vodovodu mezi obcí Dobršín a f. Silnice Klatovy
a.s. - provoz Dobršín na rok 2018
Starosta předložil zastupitelům ke schválení smlouvu na odběr pitné vody mei obcí Dobršín a f. Silnice
Klatovy a.s.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje smlouvu v plném rozsahu
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Výsledek hlasování:

Pro -7- Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 5 bylo schváleno

6. Stanovení sazby poplatku za svoz netříděného komunálního odpadu na poplatníka a
kalendářní rok 2018
OZV č.2/2017, kterou se mění OZV č.3/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Starosta p. V. Stulík předložil návrh na rok 2018: Předpokládaný náklad na svoz SKO na obec Dobršín je
532,-Kč / poplatník, objekt/1rok. Současný poplatek činí 450,-Kč/poplatník, objekt/1rok.
Současně
starosta navrhuje ponechat sazbu stejnou jako v roce 2017, tj. 450,Kč/poplatník/objekt/1rok, ale žádá občany o důsledné třídění odpadů, aby se snížilo celkové množství
komunálního odpadu a tím mohla být i v následujícím období udržena cena za SKO v dosavadní výši.
Ostatní náklady, spojené s odpady/ tříděný odpad, nebezpečný a objemný odpad hradí v plné výši obec.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje OZV 2/2017 a cenu 450,-Kč/poplatník, objekt/1rok na rok 2018.
OZV 2/2017 je součástí zápisu jako příloha.

Výsledek hlasování:

Pro -7- Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 6 bylo schváleno

7) Žádost p. P. Kočího a p. A. Uherkové o umístění veřejného osvětlení u č.p. 62 v obci
Dobršín
Předložena k projednání písemná žádost p. Kočího
Návrh usnesení:
Zastupitelé souhlasí s umístěním lampy na stávající sloup vedle transformátoru. Provede smluvní
firma F. VOZKA – ELEKTRIC

Výsledek hlasování:

Pro -7- Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 7 bylo schváleno

8. Rozpočtové opatření č. 4/2017
Starosta předložil rozpočtové opatření č. 4/2017 – zvýšení výdajů o 64 700,- Kč a zvýšení příjmů o
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732 540,- Kč - viz. příloha K nahlédnutí v listinné podobě v úředních hodinách v kanceláři OÚ .

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovým opatření č. 4/2017 – zvýšení výdajů o 64 700,- Kč a zvýšení
příjmů o 732 540,- Kč

Výsledek hlasování:

Pro -7- Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 8 bylo schváleno

9. Rozpočet na rok 2018 pro obec Dobršín
Starosta obce pan Stulík konstatoval, že návrh rozpočtu je vyvěšen na úřední desce obce a zároveň na
webu obce od 9. 11. 2017 a žádné připomínky ze strany zastupitelů, ani občanů nebyly.

Příjmy 2.265.200,- Kč
Výdaje 3.347.988,- Kč

Rozdíl bude hrazen z naspořených prostředků z minulých let. Rozpočet je součástí zápiu – viz. příloha

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje rozpočet obce Dobršín na rok 2018
Příjmy 2.265.200,- Kč
Výdaje 3.347.988,- Kč

Výsledek hlasování:

Pro -7- Proti - 0-

Usnesení č. 9 bylo schváleno
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Zdrželi se -0-

10.

Zákon č. 99/2017 Sb., nařízení vlády č. 318/2017 o odměnách zastupitelů
1.1.2018

od

Starosta sdělil, že dle Zákona č. 99/2017 Sb. a nařízení vlády č. 318/2017 o odměnách zastupitelů
budou od 1.1.2018 odměny starosty, místostarosty a všech zastupitelů ve výši 60% z max.
částky, stanovené uvedeného nařízení vlády

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje v plném rozsahu odměny starosty, místostarosty a všech
zastupitelů ve výši 60% z max. částky, stanovené uvedeným nařízením vlády

Výsledek hlasování:

Pro -5- Proti - 0-

Zdrželi se -2-

Usnesení č. 10 bylo schváleno

11. Dodatek k nájemní smlouvě ze dne 10.09.2014 mezi obcí Dobršín a p. Marií Ježkovou
Dle čl. V., odst. 5.1 a 5.2 se upravuje nájemné od 01.01.2018 na 15 000,-Kč za 1
kalendářní rok. Nájemné ve výši 2 000,-Kč za užívání WC za 1 kalendářní rok se nemění.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje dodatek k výše uvedené smlouvě a pověřuje starostu k podpisu dodatku
smlouvy mezi oběmi stranami.

Výsledek hlasování:

Pro -6- Proti - 1-

Zdrželi se -0-

Informace:
- obec obdržela 2x dotace na obnovu lesa / 5 850,- Kč a 2040,-Kč /

- podána nová žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj na dotaci na dětské hřiště. Akci podpořilo svými
podpisy na Podpisový arch 60 občanů

-zjištěna černá skládka / kabely, el. instal. materál, PC a další v luhu / - likvidaci zajistil p. Vomela
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-popadané stromy po vichřici v lesích obce Dobršín – řeší hajný p. Hrabí ml.

-provedeno vyrovnání uzávěrů vody / AQUA Šumava /na komunikaci III. tř. - zjištěny drobné nedostatky,
reklamováno

- oprava rozbitého okna v kapličce a na OÚ – zajistil p. Vomela

- rozsvícení vánočního stromečku 02.12.2017 a zpívání koled se vydařilo a stává se v naší obci již tradicí.
Poděkování hasičům a p. Vomelovi za organizaci akce a především Sušíckému Svatoboru, který nám přijel
zahrát a zazpívat vánoční koledy.

- Mikulášská akce s nadílkou pro děti „S čerty nejsou žerty“ byla mimořádně úspěšná, sál byl plný a
dětičky nadšené. Zde bych chtěl poděkovat hlavně sl. Z. Hrabové, která celou akci vymyslela, zrežírovala a
poté organizovala průběh celého večera. Dále bych poděkoval všem dalším ženám, které pomáhali při
přípravě akce, nebo při jejím průběhu přinesením doma připraveného vánočního cukroví a dalších
pamlsků. Dále děkuji všem čertům, Mikuláši a andělům.

Ženy, které se na akci podílely: p. Pšeidová, p. Hrabová,p. Pintýřová,p. Benešová,p. Stulíková,p.
Vejstrková,p. Kočí,p. Potužáková - všem vám patří dík.

Bylo by moc dobře, aby se obě uvedené akce v příštích letech opakovaly a staly se v naší obci tradicí.

Kaberna v požární nádrži je připravena k osazení. Majitel přístupového pozemku ale zakázal provádění
prací na svém pozemku z důvodu poškození povrchu, který je rozmáčený a odmítá přístup i v případě
zamrznutí. Z tohoto důvodu se dokončení osazení kaberny odkládá a s majitelem bude i nadále jednáno.

- dne 21.12.2017 si bude možno mezi 18.00hod – 19.00hod. připálit oheň z Betléma, který nám přivezou
členové Charity Sušice

Další zasedání zastupitelstva bude upřesněno.
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p. Stulík ukončil zasedání zastupitelstva v 19.10 hodin

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 4/2017

Zápis byl vyhotoven 18. 12. 2017

Zapisovatel: Václav Vomela …………………………………….
Ověřovatelé: Miloslav Pintýř………………………………………..
Václav Kočí……………………………………….
Starosta: Václav Stulík ………………………………………….

USNESENÍ č. 7/2017
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dobršín
konaného dne 18. 12. 2017

Zastupitelstvo obce
1. určuje
zapisovatelem zasedání pana Václava Vomelu
ověřovatele zápisu pana Miloslava Pintýře a pana Václava Kočího
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schvaluje
Program jednání veřejného zasedání:
1)Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů a schválení programu, případně
jeho doplnění.

2) Kontrola zápisu a kontrola plnění usnesení ze dne 26. 10. 2017.

3) Stanovení ceny za odběr pitné vody na rok 2018 pro obec Dobršín
4) Stanovení ceny za odběr pitné vody na rok 2018 pro Silnice a.s. - provoz obalovna Dobršín
5) Smlouva o dodávce vody z veřejného vodovodu mezi obcí Dobršín a f. Silnice Klatovy a.s. provoz Dobršín na rok 2018
6) Stanovení sazby poplatku za svoz netříděného komunálního odpadu na poplatníka a kalendářní
rok 2018
OZV č.2/2017, kterou se mění OZV č.3/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
7) Žádost p. P. Kočího a p. A. Uherkové o umístění veřejného osvětlení u č.p. 62 v obci Dobršín
8) Rozpočtové opatření č.4/2017
9) Rozpočet na rok 2018 pro obec Dobršín
10) Zákon č. 99/2017 Sb., nařízení vlády č. 318/2017 o odměnách zastupitelů od 1.1.2018

11) Dodatek k nájemní smlouvě ze dne 10.09.2014 mezi obcí Dobršín a p. Marií Ježkovou

2. bere na vědomí
1) zápis a plnění usnesení z 23. 11. 2017
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Zapisovatel:

Václav Vomela…………………………………………

Ověřovatelé:

Miloslav Pintýř……………………………………………
Václav Kočí …………………………………………

Starosta:

Václav Stulík …………………………………………….

Vyvěšeno dne: 19.12.2017
Sejmuto dne:
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