Zápis č. 3/2015
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N,
konaného dne 26. 3. 2015,
od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Datum jednání:

26. 3. 2015

Čas jednání:

zahájení: v 19.00 hod.
ukončení: ve 21.15 hod.

Místo jednání:
Přítomni:

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

Omluveni:
Hosté:

Kočí Václav
Krippel Václav, Ježek Miloslav, Patlejch Karel, Hrabová
Zdeňka, Stulíková Drahoslava a Polanka Antonín

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. 3. 2015 do 26. 3. 2015.
Pan Stulík dále z presenční listiny ( viz. příloha č.1 ) konstatoval, že je přítomno 6
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 Zdeňku Hrabovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín určuje ověřovateli zápisu pana Antonína Hrabího a pana
Františka Chmelíka 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. 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 26. 02. 2015 a kontrola plnění usnesení.
3) Správce tábořiště - projednání dohody o provedení práce od 1. 5. do 3 0. 9. 2OI5.
4) Návrh a volba komise pro vyhodnocení zakázky na opravu střechy, krovu a fasády
budovy Dobršín, čp. 36.
5) Rozpočtové opatření č. 1l20I5.
6) Výběr dodavatele na zařízení do společenských místností, příslušenství a
kuchyňky.
Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

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

2. Kontrola zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobršín
z 26. 2. 2015 a kontrola plnění usnesení
Pan Stulík seznámil zastupitele se zápisem a plněním usnesením z 26. 2. 2015.
Smlouvy na odpady, smlouva s lesním hospodářem podepsány a Pachtovní smlouva
podepsány.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín bere na vědomí zápis a usnesení z 26. 2. 2015.
Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení. č. 3 bylo schváleno.

3. Správce tábořiště - projednání dohody o provedení práce
od 1. 5. 2O15. do 3 0. 9. 2OI5
Starosta předložil zastupitelům návrh Dohod o provedení práce na
1) správce tábořiště pana Miloslava Ježka
2) zástupce za správce v době jeho nepřítomnosti paní Lenku Adamcovou
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje Dohody o provedení práce a pověřuje
starostu jejich podpisem.
Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4. Návrh a volba komise pro vyhodnocení zakázky na opravu střechy,
krovu a fasády budovy Dobršín, čp. 36
Starosta předložil zastupitelům návrh komise na vyhodnocení zakázky oprava
střechy, krovu a fasády č. 36 ve složení:
František Chmelík, Antonín Hrabí, Miloslav Pintýř, Václav Vomela a Václav Stulík
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje složení komise pro vyhodnocení zakázky na
opravu střechy, krovu a fasády budovy Dobršín, čp. 36 ve složení František Chmelík,
Antonín Hrabí, Miloslav Pintýř, Václav Vomela a Václav Stulík

Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

5. Rozpočtové opatření č. 1/20I5
Pan Stulík seznámil zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením č. 1/2015
Příjmy se zvýší o 8.800,--Kč a výdaje se zvýší o 54.080,-- Kč.
.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015

Výsledek hlasování: Pro -6- Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

6. Výběr dodavatele na zařízení do společenských místností,
příslušenství a kuchyňky.
Starosta předložil zastupitelům seznam firem, které oslovil na vybavení
společenských místností (90 ks židlí, 18 ks stolů):
1) Nábytek Marcela Štěrbová

115.871,-- Kč

2) Alois Holík -NÁBYTEK Holík

122.006,-- Kč

3) CENTRUM GASTRONOMIE Sušice s.r.o.

131.839,-- Kč

4) Petr Bešťák - NOVA nábytek Sušice

114.518,-- Kč

Starosta nechává hlasovat pro nejlevnější nabídku firmy Petr Bešťák -NOVA nábytek
ve výši 114.518,-- Kč.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje dodavatelem na zařízení do společenských
místností, příslušenství a kuchyňky firmu Petr Bešťák - NOVA nábytek ve výši
114.518,-- Kč.
Výsledek hlasování: Pro -6- Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Informace:
- oslovené firmy na opravu střechy, krovu a fasády budovy Dobršín, čp. 36:
Rynostav s.r.o., Sušice; František Zahradka, Žihobce; Jan Prosser, Sušice; Ing.
Vítězslav Kohout, Sušice a Václav Pruner, Kolinec
- jednání s firmou Silnice Klatovy a. s. o odběru vody z obecního vodovodu:
při odečtech spotřeby vody za rok 2014 se zjistilo, že od roku 2011 nesouhlasí
zapsané stavy odebrané vody se skutečností
V roce 2011 nedoplatek 5276,-- Kč, v roce 2012 přeplatek 390,-- Kč, v roce 2013
nedoplatek 20.801,-- Kč a za rok 2014 předběžně nedoplatek 20.185,-- Kč.
V tomto období byla pouze jedna havárie v roce 2012 v č. p. 17, kde uniklo 490 m3
vody, kterou pak Adamec uhradil.
Pan starosta jednal se zástupcem firmy Silnice Klatovy a.s. panem Burešem, který
přislíbil osazení vodoměru na hydrant (na vlastní náklady) a předání celé věci vedení
firmy.
- jednání s Policií ČR o umístění zrcadel, měřičů rychlosti a omezovačů rychlosti –
Dopravní inspektorát Klatovy posoudil osazení na místě a souhlasí.
Pan Patlejch nesouhlasí s osazením měřičů rychlosti a zpomalovačů rychlosti (ten kdo
porušuje rychlost v obci jí bude porušovat i přes ukazatele rychlosti).
Pan Polanka nesouhlasí a je proti osazení zpomalovačů rychlosti z několika důvodů –
poškození povrchu silnic, problémy při úklidu sněhu a svážení odpadů a obavám, že
auta budou zpomalovače objíždět po louce. Několikrát připomněl, že žádá o zapsání
jeho stanoviska do zápisu.
- ukončení šetření Policie ČR - krádež kabelu: dle Vyrozumění podle § 58/4 zákona č.
200/1990 Sb. o přestupcích byl případ odložen.
- vloupání do spol. místnosti v tábořišti bylo nahlášeno Policii ČR, pan Ježek
provizorně opravil poškozené dveře.
- svoz nebezpečného a objemného odpadu dne 25. 4. 2015 od 8.00 do 10.00 hod. u
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váhy

- do společenských místností se budou kupovat 2x kamna, TV, lednice, záclony a
police pro hasiče na ocenění ze soutěží

- byla zaplacena faktura za dokončení II. etapy (10% z celkové ceny zaplatíme po
kolaudaci)

-ořezání bříz u hlavní silnice bylo provedeno, také bylo provedeno ořezání stromů na
výjezdu u Benziny

-bude provedena celková servisní kontrola a údržba traktůrku a ostatního nářadí u
Miloslava Děkana v Tedražicích

-bude provedena servisní kontrola a potřebné opravy auta HYUNDAY GALLOPER
RZ 2P1 2605 během dubna a května 2015 dle provozní potřeby hasičů.

Další zasedání zastupitelstva bude 23. 4. 2015 od 19.00 hod. v zasedací
místnosti úřadu.

Diskuse:
- p. Chmelík připomíná vyčištění řeky u ostrova - starosta již jednal s Povodím
Vltavy, státní podnik – začnou čistit v první polovině roku 2015

-p. Chmelík připomíná opravu děr na silnicích – zajistí p. Vomela u Správy a údržba
silnic Plzeňského kraje

-p. Chmelík připomněl, že p. Čelakovský namaloval pro obec 2 obrazy (obec si zaplatí
jen rámy), které budou předány při otevření společenské místnosti

-p. Stulík informoval o jednání se stavebním odborem Městského úřadu v Sušici –
kolaudace II. etapy oprav č. p. 36 a dále
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informoval o provedení mnoha víceprací na stav. úpravách II. etapa čp. 36 a o
svolání schůzky s bývalým vedením obce, ohledně těchto prací.

-p. Krippel informoval o výsadbě 2500 ks stromků, o škodách v lesích po zimě a o
prováděných pracích v lesích (vyžínání a úklid větví)

-p. Polanka má vážné výhrady k Obecně závazné vyhlášce č. 3/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Dobršín Čl. 6 – dle jeho názoru je nesmysl omezovat počet obyvatel na počet
popelnic, domnívá se, že je porušen Zákon o odpadech. Požaduje nové projednání
této vyhlášky a zrušení omezení počtu popelnic na počet obyvatel. Dále uvedl, že je
mu líto, že ani jeden, ze zastupitelů se nad tímto nesmyslem nepozastavil a neměl
k tomuto článku vyhlášky výhrady. Několikrát připomněl, že žádá o zapsání jeho
připomínky do zápisu. Pan Hrabí ho upozornil, že o to nemusí žádat, že to je
samozřejmost.
Pan Stulík vysvětlil, že toto omezení bylo uvedeno z důvodu předcházení navyšování
množství komunálního odpadu a zbytečnému zvyšování poplatku za odpady v příštích
letech. Připomněl, že stížnost pana Marka se projednávala již na minulém
zastupitelstvu a bylo schváleno, že vyhláška zůstává v platnosti v původním znění.
Starosta informoval, že K Obecně závazné vyhlášce č. 3/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dobršín
se vyjadřovalo Ministerstvo vnitra ČR, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
oddělení dozoru Plzeň a Čl. 6 je v souladu s ust. § 4 odst. 1 písm. g) a § 17 odst. 2, a 5
zákona o odpadech.

p. Chmelík je také pro znovuprojednání této vyhlášky.

- p. Hrabí měl dotaz na umístění pytle s označením SKO, který je u odpočívadla u
řeky, pan Ježek informoval, že pytle mu přidělil pan Marek.

p. Stulík ukončil zasedání zastupitelstva ve 21.15 hodin.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina

Zápis byl vyhotoven 26. 3. 2015
Zapisovatel: Zdeňka Hrabová ……………………………………
Ověřovatelé: Antonín Hrabí dne ……………………………..
František Chmelík dne……………………………………
Starosta

Václav Stulík dne …………………………………........
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USNESENÍ č. 3/2015
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dobršín
konaného dne 26. 3. 2015

Zastupitelstvo obce
1. určuje

zapisovatelem zasedání pí. Zdeňku Hrabovou
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 26. 02. 2015 a kontrola plnění usnesení.
3) Správce tábořiště - projednání dohody o provedení práce od 1. 5. do 30. 9. 2OI5.
4) Návrh a volba komise pro vyhodnocení zakázky na opravu střechy, krovu a fasády
budovy Dobršín, čp. 36.
5) Rozpočtové opatření č. 1l20I5.
6) Výběr dodavatele na zařízení do společenských místností, příslušenství a
kuchyňky.

2) Dohody o provedení práce na správce tábořiště pana Miloslava Ježka a
zástupce za správce v době jeho nepřítomnosti paní Lenku Adamcovou a
pověřuje starostu jejich podpisem.

3) Složení komise pro vyhodnocení zakázky na opravu střechy, krovu a
fasády budovy Dobršín, čp. 36 ve složení František Chmelík, Antonín Hrabí,
Miloslav Pintýř, Václav Vomela a Václav Stulík.
4) Rozpočtové opatření č. 1/2015
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5) Dodavatelem na zařízení do společenských místností, příslušenství a
kuchyňky firmu Petr Bešťák - NOVA nábytek, Nová 252, 342 01 Sušice ve
výši 114.518,-- Kč (90 ks židlí, 18 ks stolů):
3.

bere na vědomí

1) zápis a plnění usnesení z 26. 2. 2015.

2) Zapisovatel: Zdeňka Hrabová……………………………………………
Ověřovatelé: Antonín Hrabí …………………………………………………
František Chmelík ………………………………………….
Starosta : Václav Stulík ………………………………………………………

Vyvěšeno dne: 31. 3. 2015
Sejmuto dne:
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