Zápis č. 8/2015
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N,
konaného dne 23. 7. 2015,
od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Datum jednání:

23. 7. 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
Pintýř Miloslav
Chmelík František

Omluveni:

Hosté:

Pšeidová Jana, Kočí Václav

Krippel Václav, Hrabová Zdeňka, Hrabová Božena, Miškovičová
Dana a Hrabý Ladislav

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 16. 7. 2015 do 23. 7. 2015.
Pan Stulík dále z presenční listiny ( viz. příloha č. 1 ) konstatoval, že je přítomno 5 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 Antonína Hrabího a pana Václava
Vomelu, zapisovatelem paní Zdeňku Hrabovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín určuje ověřovateli zápisu pana Antonína Hrabího a pana
Václava Vomelu a zapisovatelem paní Zdeňku Hrabovou.
Výsledek hlasování:

Pro -5-

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. 9 – Dotace z programu Plzeňský kraj - bezpečný
kraj a o bod č. 10 – Prezentace DOKEMPU.CZ. 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 28. 05. 2015.
3) Závěrečný účet a účetní závěrka Svazku obcí POŠUMAVÍ za rok2014.
4) Schválené dotace na - Stavební úpravy objektu č.p. 36 -3.etapa, z dotačního
titulu PSoV PK 2015 - Projekty obcí vč. projednání podpisu smlouvy o čerpání
dotace starostou obce na Kú v Plzni.
5)

Návrh k zadání zpracování projektové dokumentace k výstavbě garáže u objektu
č.p. 36, Dobršín, pro SDH Dobršín vč. sklad. Prostor firmou lng. Pave| Zdeněk,
projektová, inženýrská a obchodní činnost.

6) Rozpočtové opatření č. 3/2015.
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7) Zpráva kontrolního a finančního výboru
8)

Žádost o souhlas a vyjádření obce Dobršín pro firmu ELEKTROSTAV
STRAKoNICE s.r.o.- projektová příprava stavby na č. p. 25 Dobršín - oprava
střešníku.

9) Dotace z programu Plzeňský kraj - bezpečný kraj
10) Prezentace DOKEMPU.CZ

Výsledek hlasování:

Pro -5-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2. Kontrola zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobršín
z 28. 5. 2015
Pan Stulík seznámil zastupitele se zápisem a plněním usnesením z 28. 5. 2015.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín bere na vědomí zápis a usnesení z 28. 5. 2015.

Pro -5-

Výsledek hlasování:

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení. č. 3 bylo schváleno.

3. Závěrečný účet a účetní závěrka Svazku obcí POŠUMAVÍ za rok 2014

Starosta předložil zastupitelům
Závěrečný účet Svazku obcí POŠUMAVÍ za rok 2014 (schválený rozpočet 50.151,-- Kč,
upravený rozpočet 52.060,-- Kč)
a účetní závěrku Svazku obcí POŠUMAVÍ za rok 2014 (aktiva 2.440.492,05 Kč, pasiva
2.440.492,05 Kč, hospodářský výsledek 115.231,87 Kč).

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Dobršín bere na vědomí Závěrečný účet a účetní závěrku Svazku
obcí POŠUMAVÍ za rok 2014 ( viz. příloha č. 2) bez výhrad
Výsledek hlasování:

Pro -5-

Proti - 0Stránka 3 z 11

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 4 bylo schváleno

4. Schválené dotace na - Stavební úpravy objektu č.p. 36 -3.etapa, z

dotačního titulu PSoV PK 2015 - Projekty obcí vč. projednání podpisu
smlouvy o čerpání dotace starostou obce na Kú v Plzni Starosta
předložil zastupitelům Účetní uzávěrku obce Dobršín za rok 2014.
Starosta informoval o přijaté dotaci z PSOV 2015 – Odbor regionálního rozvoje KÚ
Plzeňského kraje na akci Stavební úpravy č. 36 -3. etapa (oprava střechy a fasády) ve
výši 300.000,-- Kč, zastupitelé pověřují starostu podpisem smlouvy na Krajském úřadě v
Plzni.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín bere na vědomí schválení dotace na Stavební úpravy
objektu č.p. 36 -3.etapa, z dotačního titulu PSOV 2015 – Odbor regionálního
rozvoje KÚ Plzeňského kraje ve výši 300.00,-- Kč.

Výsledek hlasování:

Pro -5-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 5 bylo schváleno

5. Návrh k zadání zpracování projektové dokumentace k výstavbě garáže
u objektu č. p. 36, Dobršín, pro obec a SDH Dobršín vč. sklad. prostor
firmou lng. Pavel Zdeněk, projektová, inženýrská a obchodní činnost
Pan Stulík seznámil zastupitelstvo s plánkem garáží pro obec a hasiče. Než se začne
zpracovávat konečný projekt, zastupitelé se sejdou na pracovní schůzce k upřesnění
stavby.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje zpracování projektové dokumentace k výstavbě
garáže u objektu č.p. 36, Dobršín, pro obec a SDH Dobršín vč. sklad. prostor firmou
lng. Pavel Zdeněk, projektová, inženýrská a obchodní činnost
Výsledek hlasování: Pro -5- Proti - 0Usnesení č. 6 bylo schváleno.
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Zdrželi se -0-

6. Rozpočtové opatření č. 3/2015
Starosta předložil zastupitelům návrh na rozpočtové opatření č. 3/2015
výdaje - navýšení rozpočtové položky 6121 paragraf 6171 o 750.000,-- Kč,
položky 5139 paragraf 2212 o 250.000,--Kč
příjmy – navýšení rozpočtové položky 2111 paragraf 2310 o 500,-- Kč a položky
4131 paragraf 6330 o 700.000,-- Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015
výdaje - navýšení rozpočtové položky 6121 paragraf 6171 o 750.000,-- Kč, položky
5139 paragraf 2212 o 250.000,--Kč
příjmy – navýšení rozpočtové položky 2111 paragraf 2310 o 500,-- Kč a položky 4131
paragraf 6330 o 700.000,-- Kč ( viz. příloha č. 3 )

Výsledek hlasování: Pro -5- Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

7. Zpráva kontrolního a finančního výboru
Starosta předložil zastupitelům zprávu finančního výboru z 29. 6. 2015, byla
kontrolována pokladna a pokladní doklady za obec a tábořiště - vše bez závad a
zprávu kontrolního výboru, který kontroloval knihu jízd k automobilu Hyunday, byly
zjištěny drobné závady a propadlá technická kontrola na káře za auto od června 2014.
Všechny závady byly již napraveny.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín bere na vědomí zprávu finančního a kontrolního výboru

Výsledek hlasování:

Pro -5-

Proti - 0-

Usnesení č. 8 bylo schváleno.
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Zdrželi se -0-

8. Žádost o souhlas a vyjádření obce Dobršín pro firmu ELEKTROSTAV
STRAKONICE s.r.o.- projektová příprava stavby na č. p. 25 Dobršín oprava střešníku
Starosta předložil zastupitelům žádost o vyjádření a souhlas s pracemi – úprava vedení
NN na nemovitosti par. Č. 1183/2 na č. p. 25

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje práce – úprava vedení NN na nemovitosti par.
Č. 1183/2 na č. p. 25 pro firmu ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o..

Výsledek hlasování:

Pro -5-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

9. Dotace z programu Plzeňský kraj - bezpečný kraj
Starosta informoval o přijaté dotaci z dotačního programu Plzeňský kraj- bezpečný kraj
(umístění zrcadel a zpomalovačů rychlosti na komunikacích) ve výši 173.000,-- Kč,
zastupitelé pověřují starostu podpisem smlouvy na Krajském úřadě v Plzni
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín bere na vědomí schválení dotace z dotačního programu
Plzeňský kraj- bezpečný kraj (umístění zrcadel a zpomalovačů rychlosti na
komunikacích) ve výši 173.000,-- Kč.

Výsledek hlasování:

Pro -5-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

10.

Prezentace DOKEMPU.CZ

Starosta informoval o zaslané nabídce firmy DOKEMPU.CZ na prezentaci vodáckého
tábořiště.
V minulých letech se platila tato služba ve výši 4.719,-- Kč. Starosta požádal o zaslání
Stránka 6 z 11

smlouvy, ale smlouva na tuto prezentaci neexistuje, pravděpodobně byla učiněna
objednávka telefonicky.
Nové nabídky:
1. standartní prezentace 3.900,-- Kč
2. přednostní prezentace na 2 měsíce 6.100,-- Kč, na 3 měsíce 7.200,--Kč, na 4 měsíce
8.300,-- Kč
3. celoroční přednostní prezentace 10.800,-- Kč
4. exkluzivní prezentace 15.000,-- Kč
Starosta navrhuje již tuto službu neplatit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín neschvaluje prezentaci vodáckého tábořiště na portálu
DOKEMPU.CZ.

Výsledek hlasování:

Pro -5-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Informace:

-starosta poděkoval panu Vomelovi, panu Chmelíkovi, paní Miškovičové a paní Hrabové
za organizaci a přípravu slavnostního otevření společenské místnosti, konané dne 10. 7.
2015. Zastupitelé poděkovali také panu starostovi za perfektní páteční večer.
-16. 7. 2015 byla v tábořišti kontrola z Krajské hygienické stanice, vše bez závad.
-obec má rozšířen ŽL na provozování kulturních akcí a zábav, přesto pan Chmelík
apeluje na hasiče, aby takovéto akce zastřešovali oni.
-obec dostala na vědomí dopis paní Hany Potužákové, adresovaný SÚS Plzeňského kraje
na žádost o opravu koryta potoka na poz. č. 1159/3
-akce Stavební úpravy č.p. 36 – 3. etapa (oprava střechy a fasády) byla dokončena za 5
týdnů. Zastupitelstvo děkuje panu Prunerovi za skvěle provedenou práci.

Další zasedání zastupitelstva bude 27. 8. 2015 od 19.00 hod. v zasedací
místnosti úřadu.
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Diskuse:
-lesní hospodář Ladislav Hrabý informoval o práci v lese po vichřici v dubnu 2015, žádá
občany o dodržování zásad slušného chování v lese v době extrémního sucha (zákaz
kouření a rozdělávání ohňů), ale i při práci s křovinořezem, pilou apod. Hrozí vznik
požárů!!!!!
- dále upozornil na nutnost řešení opravy cesty na katastrálním území Tedražice
(domluví schůzku s hajným obce Hrádek)
- p. Krippel pozastavil vyžínání kvůli suchu a možnosti vzniku požárů
- p. Chmelík seznámil zastupitele s obsahem dokončené kroniky za rok 2014 a apeluje
na občany, aby mu dodávali podklady pro kroniku.

p. Stulík ukončil zasedání zastupitelstva ve 21.15 hodin

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Závěrečný účet a účetní závěrka Svazku obcí POŠUMAVÍ za rok 2014
3) Rozpočtové opatření č. 3/2015

Zápis byl vyhotoven 23. 7. 2015
Zapisovatel: Zdeňka Hrabová …………………………………….
Ověřovatelé: Antonín Hrabí………………………………………
Václav Vomela ………………………………………
Starosta:

Václav Stulík …………………………………
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USNESENÍ č. 8/2015
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dobršín
konaného dne 23. 7. 2015

Zastupitelstvo obce
1.

určuje

zapisovatelem zasedání paní Zdeňku Hrabovou
ověřovatele zápisu pana Antonína Hrabího 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 28. 05. 2015.
3) Závěrečný účet a účetní závěrka Svazku obcí POŠUMAVÍ za rok2014.
4) Schválené dotace na - Stavební úpravy objektu č.p. 36 -3.etapa, z dotačního
titulu PSoV PK 2015 - Projekty obcí vč. projednání podpisu smlouvy o čerpání
dotace starostou obce na Kú v Plzni.

5)

Návrh k zadání zpracování projektové dokumentace k výstavbě garáže u objektu
č.p. 36, Dobršín, pro SDH Dobršín vč. sklad. Prostor firmou lng. Pave| Zdeněk,
projektová, inženýrská a obchodní činnost.

6) Rozpočtové opatření č. 3/2015.
7) Zpráva kontrolního a finančního výboru
8)

Žádost o souhlas a vyjádření obce Dobršín pro firmu ELEKTROSTAV
STRAKoNICE s.r.o.- projektová příprava stavby na č. p. 25 Dobršín - oprava
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střešníku.

9) Dotace z programu Plzeňský kraj - bezpečný kraj
10) Prezentace DOKEMPU.CZ

2) zpracování projektové dokumentace k výstavbě garáže u objektu č.p. 36,
Dobršín, pro obec a SDH Dobršín vč. sklad. prostor firmou lng. Pavel Zdeněk,
projektová, inženýrská a obchodní činnost
3) rozpočtové opatření č. 3/2015
výdaje - navýšení rozpočtové položky 6121 paragraf 6171 o 750.000,-- Kč, položky
5139 paragraf 2212 o 250.000,--Kč
příjmy – navýšení rozpočtové položky 2111 paragraf 2310 o 500,-- Kč a položky 4131
paragraf 6330 o 700.000,-- Kč ( viz. příloha č. 3 )

4) práce – úprava vedení NN na nemovitosti par. Č. 1183/2 na č. p. 25 pro
firmu ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o..

3.

bere na vědomí

1) zápis a plnění usnesení z 28. 5. 2015
2) závěrečný účet a účetní závěrku Svazku obcí POŠUMAVÍ za rok 2014 bez výhrad
3) schválení dotace na Stavební úpravy objektu č.p. 36 -3.etapa, z PSOV 2015 – Odbor
regionálního rozvoje KÚ Plzeňského kraje ve výši 300.000,-- Kč
4) zprávu finančního a kontrolního výboru
5) schválení dotace z dotačního programu Plzeňský kraj- bezpečný kraj (umístění
zrcadel a zpomalovačů rychlosti na komunikacích) ve výši 173.000,-- Kč

4.

neschvaluje

1) prezentaci vodáckého tábořiště na portálu DOKEMPU.CZ.
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Zapisovatel: Zdeňka Hrabová…………………………………………
Ověřovatelé: Antonín Hrabí ……………………………………………
Václav Vomela …………………………………………….
Starosta :

Václav Stulík …………………………………………………

Vyvěšeno dne: 30. 7. 2015
Sejmuto dne:
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