Zápis č. 7/2015
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N,
konaného dne 28. 5. 2015,
od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Datum jednání:

28. 5. 2015

Čas jednání:

zahájení: v 19.00 hod.
ukončení: ve 21.00 hod.

Místo jednání:
Přítomni:

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

Hosté:

Krippel Václav, Hrabová Zdeňka a Hrabová Božena

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 21. 5. 2015 do 28. 5. 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 ověřovatele a zapisovatele
Pan Stulík určil jako ověřovatele zápisu pana Miloslava Pintýře a pana Václava
Vomelu, zapisovatelem paní Zdeňku Hrabovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín určuje ověřovateli zápisu pana Miloslava Pintýře a pana
Václava Vomelu 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 a webu
obce. Program byl doplněn o bod č. 6 – Žádost paní Brücknerové o zproštění poplatku
za odpady, bod č. 7 – Převod finančních prostředků z účtu tábořiště, bod č. 8 – Zrušení
zasedání zastupitelstva 25. 6. 2015 a bod č. 9 – Rozpočtové opatření č. 2/2015. 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 a kontrola plnění usnesení z 23. 04. 2015 a z mimořádných
veřejných jednání z 11. 05. 2015 a z 18. 05. 2015.
3) Závěrečný účet obce za rok 2014 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Dobršín za rok 2014.
4) Účetní uzávěrka obce Dobršín za rok 2014.
5) Žádost MS SVAT Dobršín o zapsání sídla sdružení na adrese Obce DOBRŠÍN,
Dobršín 36, 342 01 Sušice.
6) Žádost paní Brücknerové o zproštění poplatku za odpady
7) Převod finančních prostředků z účtu tábořiště
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8) Zrušení zasedání zastupitelstva 25. 6. 2015
9) Rozpočtové opatření č. 2/2015

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. 4. 2015 a veřejných mimořádných zasedání z 11. 5. 2015 a
18. 5. 2015 a kontrola plnění usnesení
Pan Stulík seznámil zastupitele se zápisem a plněním usnesením z 23. 4. 2015,
11. 5. 2015 a 18. 5. 2015.
Smlouva o dílo s Václavem Prunerem byla podepsána.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín bere na vědomí zápis a usnesení z 26. 3. 2015,
11. 5. 2015 a 18. 5. 2015
Výsledek hlasování:

Pro -7-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení. č. 3 bylo schváleno.

3. Závěrečný účet obce za rok 2014 a zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření ÚSC Dobršín za rok 2014.
Starosta předložil zastupitelům Závěrečný účet obce včetně Zprávy o výsledku
hospodaření obce Dobršín za rok 2014.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2014 vč. zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Dobršín za rok 2014 ( viz. příloha č. 2)
s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě a přijímá tato opatření:
1) Starosta a místostarosta obce Dobršín bude dodržovat odst. 6 §17 zákona 250/2000 Sb., aby v budoucnosti
nedocházelo k jeho porušování (Územní samosprávný celek zveřejní návrh svého závěrečného účtu
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání
na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový
přístup.)
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Výsledek hlasování:

Pro -7-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4. Účetní uzávěrka obce Dobršín za rok 2014.
Starosta předložil zastupitelům Účetní uzávěrku obce Dobršín za rok 2014.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje Účetní uzávěrka obce Dobršín za rok 2014.
( viz. příloha č. 3 )

Výsledek hlasování:

Pro -7-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 5 bylo schváleno

5. Žádost MS SVAT Dobršín o zapsání sídla sdružení na adrese
Obce DOBRŠÍN, Dobršín 36, 342 01 Sušice.
Pan Stulík seznámil zastupitelstvo se žádostí Mysliveckého sdružení SVAT Dobršín o
povolení zapsání sídla sdružení na adrese Dobršín č. p. 36.
Podle pokynu Ministerstva vnitra ČR musí adresa sídla mysliveckého sdružení obsahovat
číslo popisné.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje zapsání sídla Mysliveckého sdružení SVAT
Dobršín na adrese Dobršín č. p. 36.
Výsledek hlasování: Pro -7- Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

6. Žádost paní Brücknerové o zproštění poplatku za odpady
Pan Stulík seznámil zastupitelstvo se žádostí paní Brücknerové o zproštění poplatku za
odpady.
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Paní Brücknerová byla upozorněna, že dle Obecně závazné vyhláška č. 5/2015 O
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů je dle Čl. 6 osvobozen od poplatku ten poplatník,
který nepobývá na adrese svého pobytu déle než 9 měsíců.
Na základě této vyhlášky musí paní Brücknerová doložit čestné prohlášení po jakou dobu
se zdržuje v místě svého trvalého pobytu a na základě této informace bude její žádost
vyřízena.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín bere na vědomí žádost paní Brücknerové o zproštění
poplatku za odpady

Výsledek hlasování: Pro -7- Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

7. Převod finančních prostředků z účtu tábořiště
Starosta předložil zastupitelům návrh na převod 700.000,-- Kč z účtu tábořiště na běžný
účet obce

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje převod 700.000,-- Kč z účtu tábořiště na běžný
účet obce

Výsledek hlasování:

Pro -7-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

8. Zrušení zasedání zastupitelstva 25. 6. 2015
Starosta předložil zastupitelům návrh na zrušení veřejného zasedání zastupitelstva obce
dne 25. 6. 2015
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje zrušení veřejného zasedání zastupitelstva obce
dne 25. 6. 2015
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Výsledek hlasování:

Pro -7-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

9. Rozpočtové opatření č. 2/2015
Starosta předložil zastupitelům návrh na rozpočtové opatření č. 2/2015 navýšení
rozpočtové položky 5137 paragraf 6171 o 200.000,-- Kč a položku 5171 paragraf 6171 o
60.000,--Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015 navýšení
rozpočtových položek 5137 o 200.000,-- Kč a 5171 o 60.000,-- Kč, paragraf 6171
( viz. příloha č. 4 )

Výsledek hlasování:

Pro -7-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Informace:
Další zasedání zastupitelstva bude 23. 7. 2015 od 19.00 hod. v zasedací
místnosti úřadu.

Diskuse:
- zajištění pouťové zábavy – hasiči stále nemají vyřízeny doklady k pořádání pouťové
zábavy, proto si obec sama zajistila občerstvení a hudbu
- kolaudace stavebních úprav - 2.etapa č.p. 36 stále není možná z administrativních
důvodu- vyjádření hasičů
- obrazy věnované panem Čelakovským budou předány při slavnostním otevření
společenské místnosti, termín bude upřesněn
- členská schůze Svazku obcí „Pošumaví“ se koná ve čtvrtek 18. června 2015 od 18.00

hod. v hotelu Atawa v Rabí s tímto programem:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu
Kontrola plnění usnesení z minulé členské schůze
Dotační titul-POV
Účetní závěrka, závěrečný účet, přezkum hospodaření za rok 2014
Různé
Diskuse
Usnesení
Závěr

-při vývozu popelnic dne 20. 5. 2015 bylo při namátkové kontrole zjištěno několik
popelnic, ve kterých byl odpad, který nepatří do komunálního odpadu.

Starosta obce prosí

Došlo k porušení Obecně závazná vyhlášky Obce Dobršín č. 4/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na:
a) papír,
b) plasty včetně PET lahví,
c) sklo,
d) textilní materiály a oděvy,
e) kovy,
f) biologické odpady rostlinného původu
g) objemný odpad,
h) nebezpečné složky komunálního odpadu,
i) směsný komunální odpad.
2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle
odst. 1 písm. a), b), c),d), e), f), g), h).
a
Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.
3) Stavební odpad lze likvidovat přímo u firmy, která se zabývá likvidací tohoto odpadu (např.
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v areálu firmy RUMPOLD-P s.r.o. apod.). Pro odložení stavebního odpadu je také možné
např. objednání kontejneru, který bude přistaven a odvezen za úplatu.
4) Odpad bude likvidován na náklady objednatele.
starosta upozornil, že občané, kteří řádně odpady třídí, financují ty, kteří nejsou ochotni
dodržovat jednoduchá pravidla.
Pokud se takové odpady vyskytnou v nádobách i při dalších svozech bude majitel
nádoby vyzván k podání vysvětlení popř. předvolán k přestupkovému řízení na MÚ
Sušice pro porušování Obecně závazné vyhlášky

- dotaz pana Hrabího na opravu silnic - stále není provedena, bude podána písemná
žádost na Správu a údržba silnic Plzeňského kraje
- dotaz pana Pintýře na protipovodňové poldry – musí se zjistit v jakém stavu jsou
jednotlivá povolení a projekty, v minulosti byla tato záležitost rozpracována a nebyla
dokončena
- informace o sekání krajnic a protipovodňové hráze v obci - zajistí Správa a údržba
silnic Plzeňského kraje až po 15. 6. 2015 z důvodu pracovní zaneprázdněnosti SÚS Pk
(p. Vomela)
- informace o začínající těžbě polomů v lese (p. Krippel)

p. Stulík ukončil zasedání zastupitelstva ve 21.15 hodin

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Závěrečný účet obce za rok 2014 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Dobršín za rok 2014.
3) Účetní uzávěrka obce Dobršín za rok 2014.
4) Rozpočtové opatření č. 2/2015

Zápis byl vyhotoven 28. 5. 2015
Zapisovatel: Zdeňka Hrabová …………………………………….
Ověřovatelé: Miloslav Pintýř ………………………………………
Václav Vomela ………………………………………
Starosta:

Václav Stulík …………………………………
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USNESENÍ č. 7/2015
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dobršín
konaného dne 28. 5. 2015

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

2.

schvaluje

1) program jednání veřejného zasedání:
1) Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů a schválení programu, případně
jeho doplnění.
2) Kontrola zápisu a kontrola plnění usnesení z 23. 04. 2015 a z mimořádných
veřejných jednání z 11. 05. 2015 a z 18. 05. 2015.
3) Závěrečný účet obce za rok 2014 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Dobršín za rok 2014.
4) Účetní uzávěrka obce Dobršín za rok 2014.
5) Žádost MS SVAT Dobršín o zapsání sídla sdružení na adrese obce Dobršín,
Dobršín 36, 342 01 Sušice.
6) Žádost paní Brücknerové o zproštění poplatku za odpady.
7) Převod finančních prostředků z účtu tábořiště.
8) Zrušení zasedání zastupitelstva 25. 6. 2015.
9) rozpočtové opatření č. 2/2015
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2) Závěrečný účet obce za rok 2014 vč. zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření ÚSC Dobršín za rok 2014 ( viz. příloha č. 2) s výhradou
nedostatků uvedených ve zprávě a přijímá tato opatření:
1) Starosta a místostarosta obce Dobršín bude dodržovat odst. 6 §17 zákona 250/2000 Sb., aby v budoucnosti
nedocházelo k jeho porušování (Územní samosprávný celek zveřejní návrh svého závěrečného účtu
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání
na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový
přístup.)

3) Účetní uzávěrku obce Dobršín za rok 2014.
4) Zapsání sídla Mysliveckého sdružení SVAT Dobršín na adrese obce Dobršín
č. p. 36.
5) Převod 700.000,-- Kč z účtu tábořiště na běžný účet obce.
6) Zrušení veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2015
7) Rozpočtové opatření č. 2/2015 navýšení rozpočtových položek 5137 o
200.000,-- Kč a 5171 o 60.000,-- Kč, paragraf 6171

3.

bere na vědomí

1) zápis a plnění usnesení z 23. 4., 11. 5. a 18. 5. 2015
2) žádost

paní Brücknerové o zproštění poplatku za odpady

2) Zapisovatel: Zdeňka Hrabová…………………………………………
Ověřovatelé: Miloslav Pintýř ……………………………………………
Václav Vomela …………………………………………….
Starosta :

Václav Stulík …………………………………………………

Vyvěšeno dne: 3. 6. 2015
Sejmuto dne:
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