Zápis č. 2/2014
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N,
konaného dne 27. 11. 2014,
od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Datum jednání:

27. 11. 2014

Čas jednání:

zahájení: v 19.00 hod.
ukončení: ve 20.30 hod.

Místo jednání:

Přítomni:

zasedací místnost obecního úřadu

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

Hosté:

Pánek Jaromír, Stulíková Drahoslava, Hrabová Zdeňka, Polanka
Antonín, Ježek Miloslav, Krippel Václav a Šafanda František

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 o 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 18. 11. 2014 do 27. 11.
2014.
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Pan Stulík dále z presenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( viz. příloha č. 1.)
konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva obce ( z celkového počtu 7 všech
členů zastupitelstva), tzn., že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Určení ověřovatel a zapisovatele
Pan Stulík určil jako ověřovatele zápisu paní Janu Pšeidovou a pana Václava
Kočího a zapisovatelem paní Zdeňku Hrabovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín určuje ověřovateli zápisu paní Janu Pšeidovou a pana
Václava Kočího a 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. K návrhu
nebyl vznesen návrh na doplnění programu.
Pan Stulík dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce Dobršín schvalují následující program ustavujícího zasedání:
1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů, schválení programu, případně
doplnění.
2. Kontrola zápisu z 25. 9. 2014 a kontrola plnění usnesení.
3. Kontrola zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Dobršín z 3. 11.
2014 a kontrola usnesení.
4. Návrh rozpočtu pro obec Dobršín na rok 2015.
5. Rozpočtový výhled obce Dobršín na roky 2015-2016.
6. Rozpočtové opatření č. 5 z 1. 10. 2014.
7. Žádost pana Aloise Kubáta a paní Anny Kubátové, Dobršín 20 o prodej
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obecního pozemku č.1185/1 k.ú. Dobršín po provedeném místním šetření ze
dne 1. 10. 2014 za účasti majitelů sousedních pozemků a bývalých zástupců
OÚ Dobršín.
Výsledek hlasování:

Pro -7-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2. Kontrola zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobršín
z 25. 9. 2014 a kontrola plnění usnesení:
Pan Stulík seznámil zastupitele se zápisem a usnesením z 25. 9. 2014. Místní šetření
ohledně prodeje pozemku č. 1185/1 k. ú. Dobršín bylo uskutečněno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín bere na vědomí zápis a usnesení z 25. 9. 2014.
Výsledek hlasování:

Pro -7-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení. č. 3 bylo schváleno.

3. Kontrola zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Dobršín
z 3. 11. 2014 a kontrola usnesení.
Pan Stulík seznámil zastupitele se zápisem a usnesením z ustavujícího zasedání
zastupitelstva z 3. 11. 2014.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín bere na vědomí zápis a usnesení z 3. 11. 2014.
Výsledek hlasování:

Pro -7-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 4 bylo schváleno

4. Návrh rozpočtu obce Dobršín na rok 2015
Starosta obce pan Stulík konstatoval, že návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce
obce a zároveň na webu obce od 5. 11. 2014. Zastupitelstvo projednalo návrh
rozpočtu pro rok 2015, který byl sestaven starostou obce ve spolupráci s účetní obce.
Příjmy ve výši 2.030.000,-- Kč, výdaje ve výši 2.030.000,-- Kč.
K tomuto návrhu se mohou občané písemně vyjádřit do 1. 12. 2015. Návrh rozpočtu
na rok 2015 je součástí zápisu (viz příloha č. 2.)
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Pan Polanka měl dotaz, zda je v rozpočtu počítáno s 3. etapou objektu č. 36 (budova
OÚ)- pan Stulík sdělil, že na 3. etapu je v rozpočtu vyčleněno 500.000,-- Kč. Práce
na 3. etapě se bude odvíjet od úspěšnosti získání dotace jako v předchozích dvou
etapách.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje návrh rozpočtu obce Dobršín na rok 2015 jako
vyrovnaný a dle paragrafů.
Výsledek hlasování:

Pro -7-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

5. Rozpočtový výhled obce Dobršín na rok 2015-2016
Zastupitelstvo projednalo rozpočtový výhled pro rok 2015 - 2016, který byl sestaven
starostou obce ve spolupráci s účetní obce. Rozpočtový výhled na rok 2015 - 2016 je
součástí zápisu (viz příloha č. 3.)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje rozpočtový výhled obce Dobršín
na rok 2015 – 2016.
Výsledek hlasování:

Pro -7-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

6. Rozpočtové opatření č. 5
Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 5, které ještě odsouhlasil bývalý
starosta obce pan Marek. Navýšení příjmů z dobývaného prostoru o 26.300,-- a
navýšení výdajů za právní služby o 13.080,--.
Pan Stulík měl dotaz na účetní obce, jaké platby jsou zahrnuty v právních
službách. Paní Hrabová sdělila, že se jedná o právní služby související s exekucí na
firmu JUMAR(dluží obci za prodej dřeva) a právní služby související s návrhem
smlouvy na Marii Ježkovou o pronájmu pozemku pod kioskem v obecním tábořišti.
Pan Stulík požádal o předložení faktury za uzavření této smlouvy a na příštím
zasedání zastupitelstva bude zastupitelstvo informovat o výsledku.
Rozpočtové opatření č. 5 je součástí zápisu (viz příloha č. 4.)
Stránka 4 z 13

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje rozpočtové opatření č. 5.
Výsledek hlasování: Pro -7- Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

7. Žádost o prodej části obecního pozemku č. 1185/1 v k. ú. Dobršín,
manželům Kubátovým.
Na zasedání 25. 9. 2014 nebyl schválen prodej části obecního pozemku č. 1185/1.,
z důvodu projednání prodeje na místě samotném. Pan Stulík seznámil zastupitelstvo
obce s protokolem z místního šetření, které bylo provedeno bývalým zastupitelstvem
a informoval zastupitele o umístění studny na tomto pozemku, která se bude muset
nejprve zlegalizovat a poté bude vyvoláno nové jednání. Manželé Kubátovi byli o
stavu informováni.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín neschvaluje prodeje pozemku č. 1185/1 z důvodu
legalizace studny, která se na tomto pozemku nachází a odsouvá projednání tohoto
bodu po ukončení potřebných jednání s úřady.
Výsledek hlasování: Pro -7- Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Informace:
a) Starosta informoval o podání žádosti o prodloužení stavebního povolení o 2
roky na stavební úpravy objektu č. 36 – 2. etapa. Kolaudace 2. etapy objektu
obecního úřadu měla proběhnout 16. 12. 2014, žádost o kolaudaci musel
starosta obce zrušit, z důvodu nepřipravenosti stavby ke kolaudačnímu řízení
a celkové změny projektové dokumentace – zakreslení současného stavu
s vyznačením nového požárního úseku dle současného stavu. Pokud by
kolaudace proběhla a stavba nebyla zkolaudována, obec by musela celou
dotaci 250.000,-- Kč vrátit. Dotaz pana Ježka - jak je možné, že pan Zdeněkstav. dozor nevěděl, že plány nejsou v pořádku a zda pan Marek předložil
stavební firmě špatné plány nebo se stavební firma nedržela plánů?
Konstatoval, že se bývalý starosta měl o rozpracovanosti stavby zajímat včas.
Pan Stulík debatu uzavřel s tím, že musí podat žádost na Krajský úřad
Plzeňského kraje o prodloužení dotace a bude samozřejmě dělat vše pro to,
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aby obec dotaci vracet nemusela.
b) Starosta informoval o zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření za období 110/2014 pracovnicemi KÚ Plzeňského kraje – chyba ve zveřejnění závěrečného
účtu obce na úřední desce.
c) Starosta informoval o stížnosti paní Hany Vrtílkové, na volně pobíhajícího psa
pana Zdeňka. Před dnešním jednáním se byl o stavu zabezpečení informovat
místostarosta pan Vomela – pes je uvázán na řetězu. Paní Vrtílková byla
písemně informována o řešení situace.
d) Starosta informoval o nedodělku vybudování veřejného osvětlení u paní
Pšeidové. Firma USEN, která prováděla opravy veř. osvětlení na návsi byla
oslovena panem Markem, zda by tuto práci udělala, ale bohužel se tak
nestalo. Pan Stulík firmu kontaktoval a bylo mu sděleno, pokud si sloupy
postavíme, že by el. vedení udělala. Pan starosta oslovil pana Josefa
Haidingera z Roku, zda by sloupy postavil, ten přislíbil návštěvu na 1. 12.
2014. Dotaz pana Polanky na nákup sloupů – sloupy byly použity
z demontovaných sloupů v obci. Pokud firma USEN nebude ochotna práce na
připojení veřejného osvětlení provést, osloví pan starosta jinou firmu.
e) Vybavení klubovny kuchyňkou-prohlídka na místě samotném, kde starosta
ukázal, kde by měla být umístěna a jak by měla vypadat. Na vybavení
klubovny (stoly, židle apod.) se bude žádat o dotaci.

Diskuse:
1. Pan Pintýř informoval o opravě chlorovacího zařízení vodovodu, ale čerpadlo
vodovodu stále není v pořádku. Je třeba zajistit důkladnou kontrolu firmy
AQUAŠUMAVA.
2. Pan Pintýř se dotazoval na čím pozemku jsou stromy u potoka od Hrabů
k Patlejchům a od Hrabů a ke Kohoutům. Dle informací od pana Marka je prý
obecní pozemek k zídce a od zídky pana Hrabího a pana Blažka. Je třeba
zjistit, na čím pozemku opravdu jsou a pokud jsou na obecních pozemcích je
třeba vyřezat padlé stromy a větve ořezat.
3. Pan Kočí měl stejný dotaz na trní od jejich domu k hlavní silnici.
4. Pan Polanka dotaz na vyčištění Otavy – v oblouku za p. Stulíkem a u soutoku
za p. Stulíkem. Starosta zjistí vše potřebné.
5. Pan Polanka chce vyvěšovat program na informační tabuli u Ježků a na
webové stránky obce.
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6. Pan Chmelík informoval o daru pro obec od malíře pana Miloslava
Čelakovského, který má na území naší obce chatu – jedná se o obraz, který
bude umístěn v nové klubovně. Obec si zaplatí zarámování obrazu.
7. Pan Chmelík informoval o prodeji lesa panem Benešem, který by ho nabídl
k prodeji obci. Pan Krippel pověřil pana Chmelíka, aby zjistil číslo parcely, aby
se mohl na les podívat.
8. Pan Chmelík apeloval na přítomné, aby mu dodávali jakékoliv informace a
materiály pro kroniku.
9. Pan Šafanda dotaz na umístění dopravního silničního zrcadla na křižovatce u
Ježků. Starosta přislíbil, že zjistí vše potřebné.
10. Pan Šafanda dotaz na pokácení některých stromů u silnice – špatný výhled při
výjezdu z obce u pana Galušky. Starosta přislíbil, že zjistí vše potřebné.
11. Inventarizační komise pro rok 2014 byla určena starostou obce. Předseda pan
Miloslav Pintýř, členové Antonín Hrabí a Václav Kočí.
12. Další zasedání zastupitelstva bude 11. 12. 2014 od 19.00 hod. v zasedací
místnosti úřadu

p. Stulík ukončil zasedání zastupitelstva ve 20.30 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Návrh rozpočtu obce Dobršín na rok 2015
3) Rozpočtový výhled na rok 2015 -2016
4) Rozpočtové opatření č. 5.

Zápis byl vyhotoven 27. 11. 2014
Zapisovatel: Zdeňka Hrabová ……………………………………
Ověřovatelé: Jana Pšeidová dne ……………………………..
Václav Kočí dne……………………………………
Starosta

Václav Stulík dne ……………………………….
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USNESENÍ č. 2/2014
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dobršín
konaného dne 27. 11. 2014

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

2.

schvaluje

1) program jednání veřejného zasedání:
1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů, schválení programu, případně
doplnění.
2. Kontrola zápisu z 25. 9. 2014 a kontrola plnění usnesení.
3. Kontrola zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Dobršín z 3. 11.
2014 a kontrola usnesení.
4. Návrh rozpočtu pro obec Dobršín na rok 2015.
5. Rozpočtový výhled obce Dobršín na roky 2015-2016.
6. Rozpočtové opatření č. 5 z 1. 10. 2014.
7. Žádost pana Aloise Kubáta a paní Anny Kubátové, Dobršín 20 o prodej
obecního pozemku č.1185/1 k.ú. Dobršín po provedeném místním šetření ze
dne 1. 10. 2014 za účasti majitelů sousedních pozemků a bývalých zástupců
OÚ Dobršín.
2) návrh rozpočtu obce Dobršín na rok 2015 jako vyrovnaný a dle
paragrafů.

Paragraf

Návrh rozpočtu pro rok 2015
pro obec Dobršín
Příjmy
Položk
Text
a
1111
Daň z příjmů fyz.osob ze záv. činn.
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schv.rozp.v tis.
278

1112
1113
1121
1122
1211
1337
1341
1342
1343
1351
13 61
1511
4111

Daň z příjmu fyz.osob ze sam.výd.činn.
Daň z příjmů fyz.osob z kap.výnosů
Daň z příjmů práv.osob
Daň z příjmů právnických osob OBEC
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za likvidaci komun.odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za rekreační pobyt
Poplatek za užívání veř.prostor
Odvod z výtěžku provozování loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Neinvestiční dotace ze státního rozp.
dotace Volby
Neinvestiční dotace ze státního rozp.
dotace na výkon státní správy
Neinvestiční dotace od krajů
dotace na hasiče, lesy

4112
4122

3
30
260
157
550
57
1
1
0
5
0,4
240
0
54,4
0

Pěstební činnost
1031

2111
2131

Příjmy z poskytování služeb
Příjmy z pronájmu pozemků

200
0,65

Ost. Záležitosti
těžebního průmyslu
2119

2343

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru

100

2111

Příjmy z poskytování služeb

50

Ostatní správa v
ochraně životního
prostředí
3769

2212

Sankční platby od jiných subjektů

0

Činnost místní
správy
6171

2112

Příjmy z prodeje zboží-pohledy apod.

0,55

2131

Příjmy z pronájmu pozemků

27

Příjmy z finančních
operací
6310

2141

Příjmy z úroků

15

CELKEM

2030,00

Text

schv.rozp.v tis.

Ostatní osobní výdaje
Nákup materiálu
stromky+nátěr
Nákup služeb
těžba,sázení apod.
Dotace myslivcům

25
10

Pitná voda
2310

Výdaje
Paragraf
Pěstební činnost
1031

Položk
a
5021
5039
5169
5199
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50
5

Správa v lesním
hospod.
1036

5169

Nákup služeb-lesní hospodář

9,1

5173

Cestovné

0,9

5039
5169
5171

nákup materiálu-značky apod.
Nákup služeb
Opravy a udržování

0
35
120

Provoz veř.silniční
dopravy
2221

5193

Dopravní obslužnost

4

Pitná voda
2310

5021
5154
5169
5171

Platy zaměstnanců - správce vodovodu
Elektrická energie
Nákup služeb
Opravy a udržování

7
22
34
10

Ostatní záležitosti
kultury
3319

5021

Ostatní osobní výdaje-kronikář

5

5492

Dary obyvatelstvu-peněžité
vítání občánků

1

Záležitosti kultury,
církví
3399

5139

Nákup materiálu-k jubileu

2

5171
5154

Opravy a udržování
Elektrická energie

100
30

5169

Nákup služeb

9

Nákup materiálu-popelnice

0

Nákup služeb-svoz

56

5139

Nákup materiálu.-zvony

0

5169

Nákup služeb- svoz

23

Péče o vzhled obce
3745

5139
5156
5169

Nákup materiálu
Pohonné hmoty a maziva
Nákup služeb

2
7
1

Požární ochrana
5512

5132
5137
5139
5154
5156
5169
5199

Ochranné pomůcky-prac.uniformy, boty
Drobný hmotný majetek
Nákup materiálu
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Nákup služeb
Dotace hasiči

10
50
20
2
10
5
5

Silnice
2212

Veřejné osvětlení
3631

Sběr neb.odpadů
3721

Sběr a odvoz
5139
komunálních odpadů
komunální
5169
3722
Sběr a svoz
ostatních odpadů
separace
3723
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Zastupitelstva obcí
6112

5023
5032

Odměny zastupitelstva
Zdravotní pojištění zastupitelé

250
18

Činnost místní
správy

5021

Ostatní osobní výdaje účetní+ost.

85

5032
5136
5137
5139
5154
5161
5162
5163
5166
5167
5169
5171
5172
5173
5175
5192
5361
6121
6119

Zdravotní pojištění
Knihy, tisk
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu
Elektr.energie
Služby pošt
Služby telekomunikací
Služby bank-pojištění
Konzultační, právní a poradenské služby
Školení a vzdělávání
Nákup ost.služeb
Opravy a udržování
Nákup softwaru a poč. programů
Cestovné
Pohoštění
Neinvestiční náhrady-soud
Nákup kolků
Budovy , stavby
Dlouhodobý nehmotný maj.-projekty

19
2
40
10
80
2
23
29
5
5
65
10
5
4
1
5
1
500
20

Služby bank-poplatky

5

Platby daní státnímu rozpočtu OBEC

157

Vratka za volby 2014

16

Ostatní neinv.dotace veřejnosti
Pošumaví

3

CELKEM

2030,00

6171

Příjmy z fin. Operací 5163
6310

Ostatní finanční
operace
6399

5362

Finanční vypořádání
minulých let
6402
5364
Ostatní činnost
6409

5229

3) rozpočtový výhled na rok 2015 – 2016

Rok
2015

Znak řádku

2016

Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.

4 300

5 000

Třída 1

Daňové příjmy - ř.4010

1 420

1 500

P2

Třída 2

Nedaňové příjmy - ř.4020

525

525

P3

Třída 3

Kapitálové příjmy- ř. 4030

-

-

P4

Třída 4

Přijaté dotace - ř.4040

350

350

2 295

2 375

A
P1

P

Příjmy celkem (po konsolidaci) ř.4200
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V1

Třída 5

Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř.4210

V2

Třída 6

Kapitálové /investiční /výdaje - ř. 4220
Výdaje celkem (po konsolidaci) ř.4430

V

1 610

1 660

500

500

2 110

2 160

Příjmy z financování
P5

- úvěry krátkodobé /do 1 roku/ - 8113

-

-

P6

- úvěry dlouhodobé - 8123

-

-

P8

- příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - 8111

-

-

P9

- příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - 8121

-

-

- ostatní (aktivní likvidita)-8117

-

-

Příjmy z financování celkem

-

-

P10
P5 až
P10

+F

Výdaje z financování
V4

- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - 8114

-

-

V5

- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - 8124

-

-

V7

- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - 8112

-

-

V8

- splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu – 8122

-

-

V9

- ostatní (aktivní likvidita)-8118

-

-

-

-

-F

V4 až V9 Výdaje z financování

B

P-V+/-F

C

A+B

Hotovost běžného roku bez PS
Hotovost na konci roku

5 000

6 000

4) rozpočtové opatření č. 5 – navýšení příjmů z dobývaného prostoru o
26.300,--Kč a navýšení výdajů za právní služby o 13.080,-- Kč.

3.

neschvaluje
1) prodej pozemku č. 1185/1 z důvodu legalizace studny, která se na tomto
pozemku nachází a odsouvá projednání tohoto bodu po ukončení potřebných
jednání s úřady.

4.

bere na vědomí

1) zápis a usnesení z 25. 9. 2014.
2) zápis a usnesení z 3. 11. 2014.

Zapisovatel: Zdeňka Hrabová ……………………………………………
Ověřovatelé: Jana Pšeidová ……………………………………………
Václav Kočí ……………………………………………..
Starosta :

Václav Stulík ……………………………………………
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Vyvěšeno dne: 2. 12. 2014
Sejmuto dne:
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