Zápis č. 2/2015
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N,
konaného dne 26. 2. 2015,
od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Datum jednání:

26. 2. 2015

Čas jednání:

zahájení: v 19.00 hod.
ukončení: ve 21.45 hod.

Místo jednání:
Přítomni:

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

Hosté:

Šafanda František, Krippel Václav, Miloslav Ježek a Drahoslava
Štěpničková

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. 2. 2015 do 26. 2. 2015.
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 ověřovatel a zapisovatele
Pan Stulík určil jako ověřovatele zápisu pana Antonína Hrabího a pana Františka
Chmelíka, zapisovatelem paní Janu Pšeidovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín určuje ověřovateli zápisu pana Antonína Hrabího a pana
Františka Chmelíka a zapisovatelem paní Janu Pšeidovou.
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 doplněn o bod č. 12 – Finanční odměna pro člena finančního
výboru p. Jaromíra Pánka a o bod č, 13 – Umístění zrcadel, měřičů rychlosti a
zpomalovačů rychlosti. Pan Stulík dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce Dobršín schvalují následující program zasedání
1) Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů a schválení programu, případně
jeho doplnění.
2) Kontrola zápisu z 22. 01. 2015 a kontrola plnění usnesení.
3) Návrh přepracované Pachtovní smlouvy mezi Obcí Dobršín a firmou AGRI
PARTNERS NEZAMYSLICE s.r.o.
4) Dodatky č. 53, č. 54, č. 55 a č. 56 ke Smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro obec Dobršín s
platností od 1. 1. 2015
5) Návrh přepracované Smlouvy o výkonu funkce odborného lesního hospodáře
mezi Obcí Dobršín a panem Ladislavem Hrabým.
6) Návrh na zrušení projektu a realizace stávajících rozsahu stavebních úprav - 3.
etapy: Dobršín – stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 36 z
finančních důvodů a nahrazení jinou levnější a praktičtější variantou.
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7) Žádost o dotaci z PSOV 2015 – Odbor regionálního rozvoje KÚ Plzeňského kraje –
oprava střechy, krovu a části fasády objektu č.p. 36, Dobršín.
8) Žádost o dotaci z Fondu Rady Plzeňského kraje 2015 na vybavení a zařízení
společenské místnosti a příslušenství rekonstruovaného objektu č.p. 36
Dobršín
– 2. etapa.
9) Nesouhlas p. Miroslava Marka se systémem vývozu popelnic dle OZV Obce
Dobršín č. 3/2015 - čl.6, odst. 1), písm. a) této OZV.
10) Zápis z kontroly kontrolního výboru za 4. čtvrtletí 2014.
11) Nejasnosti s částí položek na faktuře č. 1429 od firmy ING. V. KOHOUT,
která provádí stavbu 2. etapy objektu Dobršín č.p. 36 – projednáno s p. Ing.
Kohoutem – uloženo zastupitelstvem dne 22. 01. 2015 na základě kontroly fin.
Výboru.
12) Finanční odměna pro člena finančního výboru p. Jaromíra Pánka
13) Umístění zrcadel, měřičů rychlosti a zpomalovačů rychlosti.
Výsledek hlasování:

Pro -7-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2. Kontrola zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobršín
z 22. 1. 2015 a kontrola plnění usnesení:
Pan Stulík seznámil zastupitele se zápisem a plněním usnesením z 22. 1. 2015.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín bere na vědomí zápis a usnesení z 22. 1. 2015.
Výsledek hlasování:

Pro -7-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení. č. 3 bylo schváleno.

3. Návrh přepracované Pachtovní smlouvy mezi Obcí Dobršín a firmou
AGRI PARTNERS NEZAMYSLICE s.r.o.
Starosta předložil zastupitelům nový návrh Pachtovní smlouvy, který připravila
firma AGRI PARTNERS Nezamyslice s. r. o. po dohodě s obcí. Tato smlouva je
uzavřena na dobu 5 let tzn. do 31. 12. 2019. Výše nájemného je 23.498,-- Kč/rok.
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje návrh Pachtovní smlouvy a pověřuje starostu
jejím podpisem.
Výsledek hlasování:

Pro -7-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4. Dodatky č. 53, č. 54, č. 55 a č. 56 ke Smlouvě o zabezpečení sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro
obec Dobršín s platností od 1. 1. 2015
Zastupitelstvo bylo seznámeno s dodatky ke Smlouvě o zabezpečení sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro obec Dobršín
z 31.10.2002.
Dodatek č. 53 na SKO zůstává beze změny 2313,--/t + DPH.
Dodatek č. 54 na „N“ odpady změna pouze u textilu cena snížena z 1,50 Kč
na -0,40 Kč, u aku-bateriií cena zvýšena z -13,50 Kč na -15,-- Kč.
Dodatek č. 55 na separaci změna - vývoz zvonu na papír velikost 2,5m3 cena
snížena z 324,30 Kč na 287,60 Kč, vývoz zvonu na sklo velikost 1,5 m3 cena
snížena z 213,40 Kč na 187,10 Kč, vývoz zvonu na sklo velikost 2,5 m3 cena
snížena z 213,40 Kč na 169,60 Kč, vývoz zvonu na plast velikost 2,8 m3 cena
snížena z 783,20 Kč na 774,60 Kč a vývoz zvonu na plast velikost 3,2 m3 cena
snížena z 837,80 Kč na 828,--Kč.
Dodatek č. 56 na přistavený kontejner na textil zůstává beze změny -0,40
Kč/kg.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje Dodatky č. 53, č. 54, č. 55 a č. 56 ke
Smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů pro obec Dobršín s platností od 1. 1. 2015 a pověřuje
starostu jejich podepsáním.

Výsledek hlasování:

Pro -7-

Proti - 0-

Usnesení č. 5 bylo schváleno.
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Zdrželi se -0-

5. Návrh přepracované Smlouvy o výkonu funkce odborného lesního
hospodáře mezi Obcí Dobršín a panem Ladislavem Hrabým
Pan Stulík seznámil zastupitelstvo s novým návrhem Smlouvy o výkonu funkce
odborného lesního hospodáře dle § 536 zákona 513/1991 sb., kterou předložil pan
Ladislav Hrabý.
Dle nového návrhu smlouvy se obě strany dohodly, že odměna odpovídající rozsahu
činnosti lesního hospodáře na ploše 88,99 ha je 21.600,-- Kč/rok.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje návrh Smlouvy o výkonu funkce
odborného lesního hospodáře a pověřuje starostu obce jejím podpisem

Výsledek hlasování: Pro -7- Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

6. Návrh na zrušení projektu a realizace stávajících rozsahu stavebních
úprav - 3. etapy: Dobršín – stavební úpravy a přístavba objektu č.p.
36 z finančních důvodů a nahrazení jinou levnější a praktičtější
variantou.
Starosta obce sdělil, že cena původní 3. etapy stavebních úprav v objektu č.
36 a její přístavba byla 5.100.000,-- Kč. (přístavba garáží, nová střecha vč.
krovu a oprava části fasády).
Dle nového návrhu 3.etapy stavebních úprav v objektu č. 36 patří oprava
střechy , krovu a části fasády v hodnotě 1.100.000,-- Kč. Garáže pro obec a
hasiče by se stavěly mimo tuto etapu pravděpodobně v roce 2016, starosta
předložil rozpočet a nákres – cena 1.700.000,-- Kč.
Zastupitelstvo diskutovalo o zrušení starého projektu, který zahrnoval
výstavbu garáží a využití půdního prostoru nad garážemi. Dále se diskutovalo
o možnosti získání dotace a o nutnosti stavebního dozoru při 3. etapě stav.
úprav.
Po diskuzi všech zastupitelů bylo rozhodnuto o zrušení původního projektu a
nahrazení novým návrhem – oprava střechy, krovu a části fasády .
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje zrušení původního projektu a nahrazení
novým návrhem projektu – oprava střechy, krovu a části fasády
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Výsledek hlasování: Pro -5- Proti - 1-

Zdrželi se -1-

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

7. Žádost o dotaci z PSOV 2015 – Odbor regionálního rozvoje KÚ
Plzeňského kraje – oprava střechy, krovu a části fasády objektu č.p. 36,
Dobršín
Starosta obce seznámil s možností získání dotace na Projekt oprava střechy, krovu
a části fasády objektu č.p. 36 -3. etapa z Krajského úřadu Plzeňského kraje –
Odboru regionálního rozvoje ve výši max. 400.000,-- Kč, náklady na 3. etapu
budou přibližně 1.100.000,-- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje podání žádosti o dotaci.
Výsledek hlasování: Pro -7- Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 8 bylo schváleno

8. Žádost o dotaci z Fondu Rady Plzeňského kraje 2015 na vybavení a
zařízení společenské místnosti a příslušenství rekonstruovaného
objektu č.p. 36 Dobršín – 2. etapa.
Starosta obce seznámil s možností získání dotace z Fondu Rady Plzeňského kraje
2015 v max. výši 100.000,-- Kč, náklady na vybavení společenské místnosti budou
zhruba 200.000,-- Kč (osloveny 4 firmy na vybavení spol. místnosti) .
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje podání žádosti o dotaci z Fondu Rady
Plzeňského kraje 2015 na vybavení a zařízení společenské místnosti a příslušenství
rekonstruovaného objektu č.p. 36 Dobršín – 2. etapa..
Výsledek hlasování: Pro -7- Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 9 bylo schváleno

9. Nesouhlas p. Miroslava Marka se systémem vývozu popelnic dle OZV
Stránka 6 z 18

Obce Dobršín č. 3/2015 - čl.6, odst. 1), písm. a)

Pan Stulík přednesl stížnost pana Marka na systém vývozu popelnic dle OZV č. 3/2015, čl.
6, který zní

Čl. 6
Shromažďování směsného odpadu

1)

Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely
této vyhlášky sběrnými nádobami jsou
a) typizované sběrné nádoby - popelnice (popř. pytle označené
nápisem SKO od firmy RUMPOLD-P s.r.o.) určené ke
shromažďování směsného komunálního odpadu. Popelnice je
určena pro 1-6 osob a každá bude pro vývoz označena evidenční
známkou. Neoznačené popelnice nebudou vyváženy.
P. Stulík navrhl několik řešení:
a)zrušení omezení počtu popelnice dle počtu obyvatel v nemovitosti
b) snížení počtu osob na popelnici ze 6 obyvatel na 5 obyvatel
c) vyhláška zůstane v platnosti v původní podobě
d) v zimním období možnost 1 popelnice navíc u každé nemovitosti
p. Hrabí navrhl ještě další variantu
e) možnost zakoupení pytle na odpad , v případě, že popelnice nepostačuje na
vyprodukovaný odpad v nemovitosti.

Zastupitelé v diskuzi upozornili na skutečnost, že obec má dostatečné množství zvonů
na PLAST, PAPÍR a SKLO a také kontejner na TEXTIL. Povinností každého občana je
třídit odpad tak, aby do popelnice vhazoval pouze komunální odpad, do kterého
nepatří ani KOVY ani BIO odpad. V případě správného třídění nevidí důvod, proč
navyšovat počty nádob u nemovitostí.
Zastupitelé žádají občany o důslednější třídění, čímž se předchází navyšování
množství komunálního odpadu a tím se zabrání zbytečnému zvyšování poplatku za
odpady v příštích letech.
Dále zastupitelé pověřili starostu zjištěním nákladů na vývoz 1 popelnice.
Po diskuzi dává pan starosta hlasovat o možnosti c) a e).
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje zachování stávající vyhlášky s možností
zakoupení pytlů na odpad na OÚ.
Výsledek hlasování: Pro -6- Proti - 0-

Zdrželi se -1-

Usnesení č. 10 bylo schváleno

10. Zápis z kontroly kontrolního výboru za 4. čtvrtletí roku 2014
Zastupitelstvo bylo seznámeno se zápisem kontrolního výboru ze dne 12. 2. 2015.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín bere na vědomí zápis z kontroly kontrolního výboru za
4. čtvrtletí roku 2014.
Kontrolní výbor kontroloval :
1.USNESENÍ zastupitelstva,
2. Obecní vyhlášky od 11/2014-1/2015,
3.stavební úpravy objektu č. 36 -2. etapa,
4. platbu za návrh Nájemní smlouvy s pí. Ježkovou

Kontrolní výbor doporučuje projednat:
do konce února odměnu p. Pánka – člena finančního výboru,
do konce června prodej pozemku s legalizovanou studnou manželům Kubátovým
do konce dubna platbu za návrh Nájemní smlouvy pí. Ježková a průběh stavebních
úprav 2. etapa č.p. 36
Výsledek hlasování: Pro -0- Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 11 bylo schváleno

11. Nejasnosti částí položek na faktuře č. 1429 od firmy Ing. Vítězslav
Kohout, která provádí stavbu 2. etapy objektu Dobršín č.p. 36 –
projednáno s p. Ing. Kohoutem – uloženo zastupitelstvem dne 22. 01.
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2015 na základě kontroly fin. výboru z 2014
Starosta projednal nejasnosti (množství stav. odpadu a suti), což mu uložil kontrolní
výbor, s Ing. Kohoutem. Krycí list rozpočtu souhlasí s fakturou. Faktura byla
odsouhlasena a proplacena p. Markem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín bere na vědomí projednané nejasnosti.
Výsledek hlasování: Pro -0- Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 12 bylo schváleno
12. Finanční odměna pro člena finančního výboru p. Jaromíra Pánka
p. Chmelík navrhuje 2/3 platu zastupitele.
p. Stulík navrhuje odměnu 80,--Kč/hod., dle hodin odvedené práce ve finančním
výboru
Zastupitelstvo hlasuje pro návrh pana Stulíka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje odměnu pro p. Jaromíra Pánka, člena
finančního výboru dle odpracovaných hodin .
Výsledek hlasování: Pro -6- Proti - 0-

Zdrželi se -1-

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

13. Umístění zrcadel, měřičů rychlosti a zpomalovačů rychlosti.
Pan Stulík nechal zpracovat návrh umístění zrcadel, měřičů a zpomalovačů rychlosti
pro zvýšení bezpečnosti obyvatel obec na místních komunikacích.
Zrcadla by měla být umístěna 1x u p. Slavíka, 1x na návsi u obecní vývěsní skříně a
1x u křížku u p. Kazdy.
Měřiče rychlosti by měly být umístěny 1x u OÚ a 1x u p. Patlejcha,
Zpomalovače rychlosti by měly být umístěny u p. Polanky Jana, u točny u p. Stulíka a
u p. Beneše.
Cena zrcadel bude zhruba 30.000,--Kč, cena měřičů rychlosti zhruba 140.000,-- Kč a
cena omezovačů rychlosti zhruba 45.000,-- Kč.
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Bude zažádáno o dotaci, která může být max. 80% z ceny projektu.
p. Chmelík navrhuje místo zpomalovačů rychlosti umístit značky na snížení rychlosti
kvůli cyklostezce a značky obytná zóna.
p. Ježek konstatoval, že umístění zpomalovačů rychlosti se přizpůsobuje tomu, kde
bydlí rodiny s dětmi.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje návrh umístění zrcadel, měřičů rychlosti a
zpomalovačů rychlosti a žádost o dotaci.
.
Výsledek hlasování: Pro -6- Proti - 0-

Zdrželi se -1-

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

Informace:

1) Dle normy je nutno zřídit parkovací místo s označením a lávku pro invalidy ke
stav. úpravám OÚ- 2. etapa.
2) p. Ryba přislíbil účast na zasedání zastupitelstva ohledně představení svého
projektu podnikání na pozemku 118/1v kat. území Dobršín, nedostavil se.
3) pí. Hvostálová, č.p. 28 podala žádost o přípojku na obecní vodovod, k vyřízení
pan Vomela.
4) byla podána žádost o vypracování pasportu na studnu na pozemku č. 1185/1 u
Kubátů.
5) cena aktualizace programu MISYS byla 4.800,-- Kč
6) 11. 2.2015 se starosta zúčastnil schůze Svazku Pošumaví ve Strašíně.
7) oprava kabelu čerpadla vodovodu
Stránka 10 z 18

8) p. Vomela provádí úklid společenské místnosti
9) odpověď na dotaz pana Šafandy z minulého zasedání ohledně ceny za opravy
traktůrku na sečení a křovinořezu, zhruba 4.000,--.
10) starosta ocenil práci p. Pintýře při poruše vodovodu v období vánočních svátků a
konce roku 2014. P. Pintýř manuálně udržoval zásobování obce vodou až do doby
opravy.
11) zastupitelé byli seznámeni s vyúčtováním za právní služby spojené s vyhotovením
návrhu Nájemní smlouvy s pí. Ježkovou Marií. Cena těchto práv. služeb byla 7.600,-Kč a byla proplacena p. Miroslavem Markem.

Další zasedání zastupitelstva bude 26. 3. 2015 od 19.00 hod. v zasedací
místnosti úřadu.

Diskuse:
-p. Pintýř informoval o seřízení čerpadla na dávkování chlóru do vodovodu.
- p. Pintýř informoval o nutnosti vyčištění propusti u vrtu (vyčistí p. Pintýř) a opravy
veř. osvětlení u kravína (zajistí p. Vomela)
-p. Hrabí navrhuje ořezat větve bříz u hlavní silnice od zastávky autobusu směrem na
Horažďovice, zajistí p. Vomela u SÚS Plz. Kraje.
p. Hrabí navrhuje opravy děr na komunikacích v obci, po posouzení stavu se
projedná na příštím zasedání zastupitelstva.

p. Stulík ukončil zasedání zastupitelstva ve 21.45 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina

Zápis byl vyhotoven 26. 2. 2015
Zapisovatel: Jana Pšeidová ……………………………………
Ověřovatelé: Antonín Hrabí dne ……………………………..
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František Chmelík dne……………………………………
Starosta

Václav Stulík dne ……………………………….

USNESENÍ č. 2/2015
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dobršín
konaného dne 26. 2. 2015

Zastupitelstvo obce
1. určuje
zapisovatelem zasedání pí. Janu Pšeidovou
ověřovatele zápisu pana Antonína Hrabího a pana Františka Chmelíka

2.

schvaluje

1) program jednání veřejného zasedání:
1) Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů a schválení programu, případně
jeho doplnění.
2) Kontrola zápisu z 22. 01. 2015 a kontrola plnění usnesení.
3) Návrh přepracované Pachtovní smlouvy mezi Obcí Dobršín a firmou AGRI
PARTNERS NEZAMYSLICE s.r.o.
4) Dodatky č. 53, č. 54, č. 55 a č. 56 ke Smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro obec Dobršín s
platností od 1. 1. 2015
5) Návrh přepracované Smlouvy o výkonu funkce odborného lesního hospodáře
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mezi Obcí Dobršín a panem Ladislavem Hrabým.
6) Návrh na zrušení projektu a realizace stávajících rozsahu stavebních úprav - 3.
etapy: Dobršín – stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 36 z
finančních důvodů a nahrazení jinou levnější a praktičtější variantou.
7) Žádost o dotaci z PSOV 2015 – Odbor regionálního rozvoje KÚ Plzeňského kraje –
oprava střechy, krovu a části fasády objektu č.p. 36, Dobršín.
8) Žádost o dotaci z Fondu Rady Plzeňského kraje 2015 na vybavení a zařízení
společenské místnosti a příslušenství rekonstruovaného objektu č.p. 36
Dobršín
– 2. etapa.

9) Nesouhlas p. Miroslava Marka se systémem vývozu popelnic dle OZV Obce
Dobršín č. 3/2015 - čl.6, odst. 1), písm. a) této OZV.
10) Zápis z kontroly kontrolního výboru za 4. čtvrtletí 2014.
11) Nejasnosti s částí položek na faktuře č. 1429 od firmy ING. V. KOHOUT,
která provádí stavbu 2. etapy objektu Dobršín č.p. 36 – projednáno s p. Ing.
Kohoutem – uloženo zastupitelstvem dne 22. 01. 2015 na základě kontroly fin.
výboru.
12) Finanční odměna pro člena finančního výboru p. Jaromíra Pánka
13) Umístění zrcadel, měřičů rychlosti a zpomalovačů rychlosti.

2) Návrh Pachtovní smlouvy mezi Obcí Dobršín a firmou AGRI
PARTNERS NEZAMYSLICE s. r. o. na dobu 5 let tzn. do 31. 12. 2019.
Výše nájemného je 23.498,-- Kč/rok a pověřuje starostu jejím
podpisem.
3) Dodatky č. 53, č. 54, č. 55 a č. 56 ke Smlouvě o zabezpečení sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro
obec Dobršín s platností od 1. 1. 2015 a pověřuje starostu jejich
podepsáním.
4) Návrh Smlouvy o výkonu funkce odborného lesního hospodáře ,
odměna odpovídající rozsahu činnosti lesního hospodáře na ploše
88,99 ha je 21.600,-- Kč/rok a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy.
5) Návrh na zrušení projektu: Dobršín – stavební úpravy a přístavba
objektu č.p. 36 -3.etapa ve výši 5.100.000,-- Kč z finančních důvodů
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a nahrazení jinou levnější a praktičtější variantou. Projekt : Dobršín
- oprava střechy, krovu a části fasády objektu č.p. 36 – 3. etapa ve
výši 1.100.000,-- Kč. Garáže pro obec a hasiče by se stavěly mimo
tuto etapu pravděpodobně v roce 2016, starosta předložil rozpočet a
nákres – cena 1.700.000,-- Kč.
6) Žádost o dotaci z PSOV 2015 – Odbor regionálního rozvoje KÚ
Plzeňského kraje – oprava střechy, krovu a části fasády objektu č.p.
36, Dobršín v max, výši 400.000,-- Kč
7) Žádost o dotaci z Fondu Rady Plzeňského kraje 2015 na vybavení a
zařízení společenské místnosti a příslušenství rekonstruovaného
objektu č.p. 36 Dobršín – 2. etapa. V max. výši 100.000,-- Kč.
8) Zachování stávající vyhlášky Obce Dobršín č. 3/2015 - čl.6, odst. 1),
písm. a) s možností zakoupení pytlů na odpad na OÚ.
9) Odměnu 80,-- Kč/hod, pro p. Jaromíra Pánka, člena finančního
výboru dle odpracovaných hodin .
10) Návrh na umístění zrcadel, měřičů rychlosti a zpomalovačů
rychlosti a podání žádosti o dotaci, cena zhruba 220.000,-- Kč, dota
ce max. 80 % z celkové ceny projektu.

3.

bere na vědomí

1) zápis a plnění usnesení z 22. 1. 2015.
2) zápis z kontroly kontrolního výboru za 4. čtvrtletí roku 2014
3) vysvětlení nejasnosti částí položek ((množství stav. odpadu a suti) na faktuře č.
1429 od firmy Ing. Vítězslav Kohout, která provádí stavbu 2. etapy objektu Dobršín
č.p. 36.

2) Zapisovatel: Jana Pšeidová……………………………………………
Ověřovatelé: Antonín Hrabí ……………………………………………
František Chmelík ……………………………………………..
Starosta : Václav Stulík ……………………………………………
Vyvěšeno dne: 4. 3. 2015
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Sejmuto dne:
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