Zápis č. 3/2014
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N,
konaného dne 11. 12. 2014,
od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Datum jednání:

11. 12. 2014

Čas jednání:

zahájení: v 19.00 hod.
ukončení: ve 20.10 hod.

Místo jednání:

Přítomni:

zasedací místnost obecního úřadu

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

Omluven:

Hosté:

Pintýř Miloslav

Stulíková Drahoslava, Hrabová Zdeňka, Šafandová Anna,
Šafanda František a Krippel Václav

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 3. 12. 2014 do 11. 12. 2014.
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Pan Stulík dále z presenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( viz. příloha č. 1)
konstatoval, že je přítomno 6 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 pana Františka Chmelíka a pana Václava
Vomelu, zapisovatelem paní Zdeňku Hrabovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín určuje ověřovateli zápisu pana Františka Chmelíka a
pana Václava Vomelu a 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 doplněn o bod č. 8 – Rozpočtové opatření č. 6 z 1. 11. 2014 a bod
č. 9 – nákup notebooku a skartovačky.
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 27. 11. 2014 a kontrola plnění usnesení.
3. Rozpočet pro obec Dobršín na rok 2015.
4. Návrh Obecně závazné vyhlášky obce Dobršín č. 2/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Dobršín
5. Návrh Obecně závazné vyhlášky obce Dobršín č. 1/2015 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na rok 2015.
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6. Rozpočet Svazku obcí Pošumaví na rok 2015
7. Změny odměn části zastupitelů.
8. Rozpočtové opatření č. 6 z 3. 11. 2014
9. Nákup notebooku a skartovačky

Pro -6-

Výsledek hlasování:

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2. Kontrola zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobršín
z 27. 11. 2014 a kontrola plnění usnesení:
Pan Stulík seznámil zastupitele se zápisem a plněním usnesením z 27. 11. 2014.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín bere na vědomí zápis a usnesení z 27. 11. 2014.
Pro -6-

Výsledek hlasování:

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení. č. 3 bylo schváleno.

3. Rozpočet obce Dobršín na rok 2015
Starosta obce pan Stulík konstatoval, že k návrhu rozpočtu, který byl vyvěšen na
úřední desce obce a zároveň na webu obce od 5. 11. 2014 neměl nikdo ze
zastupitelů ani občanů žádné připomínky. Rozpočet se schvaluje dle paragrafů –
příjmy ve výši 2.030.000,-- Kč, výdaje ve výši 2.030.000,-- Kč.
Rozpočet na rok 2015 je součástí zápisu (viz příloha č. 2).
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje rozpočet obce Dobršín na rok 2015 jako
vyrovnaný a dle paragrafů.
Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Usnesení č. 4 bylo schváleno.
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Zdrželi se -0-

4. Obecně závazná vyhláška obce Dobršín č. 2/2015 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Dobršín
Zastupitelstvo projednalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014.Vyhláška je součástí
zápisu (viz příloha č. 3).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Dobršín č.
2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dobršín,
která nabývá účinnosti 1. ledna 2015.

Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

5. Obecně závazná vyhláška obce Dobršín č. 1/2015 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na rok 2015
Zastupitelstvo projednalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014.Vyhláška je součástí
zápisu (viz příloha č. 4).
Pan Stulík vysvětlil, z čeho se částka místního poplatku skládá – do poplatku se
započítává pouze svoz komunálního odpadu, jehož předpokládané náklady za rok
2014 činí 56.231,-- Kč. Všechny ostatní náklady spojené s odpady (tříděný odpad,
nebezpečný a objemný odpad) hradí za občany obec. Starosta obce žádá občany o
důslednější třídění odpadů, které by snížilo množství komunálního odpadu a pomohlo
nám tak snížit tento poplatek na další rok.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Dobršín č.
1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2015, která nabývá
účinnosti 1. ledna 2015.

Výsledek hlasování: Pro -6- Proti - 0Usnesení č. 6 bylo schváleno.
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Zdrželi se -0-

6. Rozpočet Svazku obcí Pošumaví na rok 2015
Starosta obce předložil rozpočet Svazku obcí Pošumaví. Příjmy ve výši 50.050,-- Kč a
výdaje ve výši 50.050,-- Kč. Rozpočet je vyrovnaný (viz příloha č. 5).
Pan Chmelík měl dotaz na výdajovou položku rozpočtu -Audit – 8.000,--Kč a pověřil
pana starostu, aby na schůzce Svazku Pošumaví navrhl, aby byl audit prováděn
Krajským úřadem Plzeňského kraje, tzn. zdarma.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín bere na vědomí rozpočet Svazku obcí Pošumaví na rok
2015. Příjmy ve výši 50.050,-- Kč a výdaje ve výši 50.050,-- Kč. Rozpočet je
vyrovnaný. (viz příloha č. 5).
Výsledek hlasování: Pro -6- Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

7. Změny odměn části zastupitelů
Starosta obce pan Stulík sdělil, že se od 1. 1. 2015 snižuje odměna o 1.000,-- Kč
starostovi a o 300,-- Kč místostarostovi. Pan Chmelík měl dotaz na odměnu pro člena
finančního výboru pana Jaromíra Pánka, který není zastupitelem. Starosta sdělil, že
tato odměna se bude řešit v roce 2015.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje změny v odměnách starosty a místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro -6- Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 8 bylo schváleno

8. Rozpočtové opatření č. 6 z 3. 11. 2014
Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 6. Navýšení příjmů o 140.000,-Kč a navýšení výdajů o 99.000,-- Kč (viz příloha č. 6).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje rozpočtové opatření č. 6.
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Výsledek hlasování: Pro -6- Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 9 bylo schváleno.
9. Nákup notebooku a skartovačky
Zastupitelstvo projednalo nákup nového notebooku a skartovačky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje nákup notebooku a skartovačky.
Výsledek hlasování: Pro -6- Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Informace:
a) Starosta informoval o postavení a zabetonování sloupů pro vybudování
veřejného osvětlení u paní Pšeidové firmou Josef Haidinger. Sloupy by měly
být postaveny do konce příštího týdne. Mohou se objevit problémy
s překážejícími stromy, které se budou řešit dle situace. Poté bude oslovena
firma František Vozka z Hrádku nebo firma Sušické lesy a služby, s.r.o.
k instalaci osvětlení. Firma USEN, která měla tyto práce provést již
kontaktována nebude.
b) Upřesnění obsahu rozpočtového opatření č. 5 ze dne 1. 10. 2014 se odkládá
na 1/2015
c) Z důvodu nepřipravenosti stavby ke kolaudaci byla podána starostou obce
na Krajský úřad Plzeňského kraje žádost o prodloužení žádosti o dotaci na 2.
etapu stavebních úprav č. 36. Žádost byla prodloužena do 10/2015
s povinností vyúčtování do konce roku 2015. Prodloužení dotace nebude mít
vliv na dotace v roce 2015.
d) Starosta jednal s Povodím Vltavy o vyčištění části Otavy od naplavenin a
nánosů. Tyto práce budou prováděny v roce 2015, ale pravděpodobně jen
v horní části řeky.
e) Starosta jednal na Městském úřadě Sušice o místění dopravních silničních
zrcadel na nepřehledných místech v obci. Nejprve se zjistí ceny a pak se podá
žádost o umístění.
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Diskuse:
1. Pan Stulík sdělil, že stavba od posledního zasedání zastupitelstva hodně
pokročila kupředu. Jsou položeny dlažby a momentálně se dodělávají stropy.
2. Pan Stulík sdělil, že oprava vodovodu je hotova – čidlo, které sleduje hladinu
vody bylo pravděpodobně poškozeno, byla provedena výměna a pan Pintýř
bude zařízení sledovat.
3.

Pan Stulík sdělil, že Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, začala
s důkladným čištěním meze za domem pana Kočího až k hlavní silnici, kde se
tvořily černé skládky. Dále se ještě vyčistí protější strana – pan Krippel označil
stromy, které by měly být odstraněny. Kdo bude toto vyčištění provádět
upřesní starosta obce.

4. Pan Stulík připraví dohody o provedení práce na rok 2015.
5. Pan Stulík požádal zastupitele o uskutečnění pracovní schůzky, datum konání
bude ještě upřesněn.
6. O vyčištění pozemků mezi panem Kohoutem a panem Patlejchem, které jsou
obecním majetkem, požádal starosta pana Antonína Hrabího, který souhlasil.
7. Pan Stulík sdělil, že na stavbě 2. etapy č. 36 zasahuje trám do komína, bude
vyříznut a zpevněn. Parapety k oknům bude dělat pan Zdeněk z Dražovic.
8. Pan Stulík informoval, že na webu obce jsou umístěny všechny vyhlášky obce,
zápisy ze zasedání zastupitelstva vč. usnesení a na žádost pana Antonína
Polanky také termíny a program zasedání zastupitelstva obce.
9. Pan Stulík sdělil, že se musí udělat na studnu u Kubátů pasport a pak budou
probíhat další jednání na Městském úřadě Sušice k její legalizaci.
10. Pan Vomela informoval o opravě veřejného osvětlení – okruh náves. Pan
Chmelík upozornil ještě na nefunkční světlo za kapličkou u č. p. 13 a starosta
pověřil pana Vomelu zajištěním opravy.
11. Další zasedání zastupitelstva bude 22. 1. 2015 od 19.00 hod. v zasedací
místnosti úřadu

p. Stulík ukončil zasedání zastupitelstva ve 20.10 hodin.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozpočet obce Dobršín na rok 2015
3) Obecně závazná vyhláška obce Dobršín č. 2/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Dobršín
4) Obecně závazná vyhláška obce Dobršín č. 1/2015 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na rok 2015
5) Rozpočet Svazku Pošumaví na rok 2015
6) Rozpočtové opatření č. 6

Zápis byl vyhotoven 11. 12. 2014
Zapisovatel: Zdeňka Hrabová ……………………………………
Ověřovatelé: František Chmelík dne ……………………………..
Václav Vomela dne……………………………………
Starosta

Václav Stulík dne ……………………………….
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USNESENÍ č. 3/2014
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dobršín
konaného dne 11. 12. 2014

Zastupitelstvo obce
1. určuje
zapisovatelem zasedání pí. Zdeňku Hrabovou
ověřovatele zápisu pana Františka Chmelíka a pana Václava Vomelu

2.

schvaluje

1) program jednání veřejného zasedání:
1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů, schválení programu, včetně
doplnění.
2. Kontrolu zápisu z 27. 11. 2014 a kontrolu plnění usnesení.
3. Rozpočet pro obec Dobršín na rok 2015.
4. Obecně závaznou vyhlášku obce Dobršín č. 2/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Dobršín, která nabývá
účinnosti 1. ledna 2015.
5. Obecně závaznou vyhlášku obce Dobršín č. 1/2015 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na rok 2015, která nabývá účinnosti 1.
ledna 2015.
6. Změny v odměnách některých zastupitelů.
7. Rozpočtové opatření č. 6 z 3. 11. 2014
8. Nákup notebooku a skartovačky
2) Rozpočet obce Dobršín na rok 2015 jako vyrovnaný a dle paragrafů.
Rrozpočet pro rok 2015
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Paragraf

pro obec Dobršín
Příjmy
Položka
Text
1111
Daň z příjmů fyz.osob ze záv. činn.
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze sam.výd.činn.
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kap.výnosů
1121
Daň z příjmů práv.osob
1122
Daň z příjmů právnických osob OBEC
1211
Daň z přidané hodnoty
1337
Poplatek za likvidaci komun.odpadu
1341
Poplatek ze psů
1342
Poplatek za rekreační pobyt
1343
Poplatek za užívání veř.prostor
1351
Odvod z výtěžku provozování loterií
13 61
Správní poplatky
1511
Daň z nemovitosti
4111
Neinvestiční dotace ze státního rozp.
dotace Volby
4112
Neinvestiční dotace ze státního rozp.
dotace na výkon státní správy
4122
Neinvestiční dotace od krajů
dotace na hasiče, lesy

schv.rozp.v tis.
278
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
Ostatní osobní výdaje
Nákup materiálu
stromky+nátěr
Nákup služeb

schv.rozp.v tis.
25
10

Pitná voda
2310

Výdaje
Paragraf
Pěstební činnost
1031

Položka
5021
5039
5169
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50

5199

těžba,sázení apod.
Dotace myslivcům

5

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

Sběr neb.odpadů
3721

5169

Nákup služeb

9

Sběr a odvoz
komunálních odpadů
komunální
3722

5139

Nákup materiálu-popelnice

0

5169

Nákup služeb-svoz

56

Sběr a svoz
ostatních odpadů
separace
3723

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

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

10
50
20
2
10

Správa v lesním
hospod.
1036

Silnice
2212

Veřejné osvětlení
3631
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5169
5199

Nákup služeb
Dotace hasiči

5
5

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

Příjmy z fin. Operací
6310

5163

Služby bank-poplatky

5

Ostatní finanční
operace
6399

5362

Platby daní státnímu rozpočtu OBEC

157

Vratka za volby 2014

16

Ostatní neinv.dotace veřejnosti
Pošumaví

3

CELKEM

2030,00

6171

Finanční vypořádání
minulých let
6402
5364
Ostatní činnost
6409

5229

3) Obecně závaznou vyhlášku obce Dobršín č. 2/2015 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Dobršín, která nabývá účinnosti 1. ledna 2015.
4) Obecně závaznou vyhlášku obce Dobršín č. 1/2015 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2015,
která nabývá účinnosti 1. ledna 2015.
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5) Snížení odměn starosty a místostarosty.
6) Rozpočtové opatření č. 6. - navýšení příjmů o 140.000,-- Kč a navýšení
výdajů o 99.000,-- Kč.
7) Nákup notebooku a skartovačky

3.

bere na vědomí

1) zápis a usnesení z 27. 11. 2014.
2) rozpočet Svazku obcí Pošumaví na rok 2015. Příjmy ve výši 50.050,-- Kč a výdaje
ve výši 50.050,-- Kč. Rozpočet je vyrovnaný.

Svazek obcí Pošumaví
Rozpočet na rok 2015
schv.rozp.
Kč
50 000,00
50,00
50 050,00

PŘÍJMY
----4121
členské příspěvky
6310-2141 úroky u ČS
celkem

VÝDAJE
6310-5163
6409-5169
6409-5021
6409-5901

bank.poplatky
audit, údržba poč.programu
doh. o prov.práce-účetnictví
rezervy
celkem

2 000,00
8 000,00
6 000,00
34 050,00
50 050,00

26.11.2014
Jan Helíšek v.r.- předseda svazku obcí

Zapisovatel: Zdeňka Hrabová ……………………………………………
Ověřovatelé: František Chmelík ……………………………………………
Václav Vomela ……………………………………………..
Starosta :

Václav Stulík ……………………………………………

Vyvěšeno dne: 16. 12. 2014
Sejmuto dne:
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