Zápis č. 9/2015
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N,
konaného dne 27. 8. 2015,
od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Datum jednání:

27. 8. 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
Pšeidová Jana

Omluveni:

Hosté:

Kočí Václav

Krippel Václav, Hrabová Zdeňka

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 20. 8. 2015 do 27. 8. 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 ověřovatele a zapisovatele
Pan Stulík určil jako ověřovatele zápisu paní Janu Pšeidovou a pana Miloslava Pintýře,
zapisovatelem paní Zdeňku Hrabovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín určuje ověřovateli zápisu paní Janu Pšeidovou a pana
Miloslava Pintýře 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 a kontrola plnění usnesení z 23. 07. 2015.
3) Stanovení ceny za pronájem sálu a společenské místnosti vč. příslušenství v
Obecním domě pro kulturní akce, schůze spolků a sdruženích, zábavy, plesy,
soukromé akce, oslavy a přednášky.
4)

Projednání podpisu smlouvy na realizaci akce z dotačního programu Plzeňský kraj
– bezpečný kraj na projekt “Zajištění bezpečnosti občanů v obci Dobršín na
komunikaci 3. třídy a místních komunikacích“ s firmou BÁRTEK ROZHLASY s.r.o.,
Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2.

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 23. 7. 2015
Pan Stulík seznámil zastupitele se zápisem a plněním usnesením z 23. 7. 2015.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobršín bere na vědomí zápis a usnesení z 23. 7. 2015.

Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Zdrželi se -0-

Usnesení. č. 3 bylo schváleno.

3. Stanovení ceny za pronájem sálu a společenské místnosti vč.
příslušenství v Obecním domě pro kulturní akce, schůze spolků a
sdruženích, zábavy, plesy, soukromé akce, oslavy a přednášky
Starosta předložil zastupitelům návrh na cenu pronájmu
-malého sálu vč. kuchyňky a sociálního zařízení 60,--Kč/hod., s touto cenou souhlasili p.
Chmelík a p. Vomela
p. Hrabí dal návrh na 100 - 150,--/ večer, k tomuto návrhu se připojil p. Pintýř a pí.
Pšeidová. Pan starosta dal hlasovat o těchto návrzích, pro sazbu za večer bylo
hlasováno 2 pro, 1 proti a 2 se zdrželi hlasování, pro hodinovou sazbu byli 3 pro, 1
proti a 2 se zdrželi hlasování .
-velkého a malého sálu vč. kuchyňky a sociálního zařízení 120,-- Kč/ hod., s tímto
návrhem souhlasil p. Vomela, ostatní zastupitelé již navrhovali také hodinovou sazbu
100,-- Kč /hod., jelikož u prvního hlasování sazba za večer neprošla. Pan starosta dal
hlasovat o těchto návrzích, pro sazbu 120,-- Kč/hod. bylo hlasováno 2 pro, 0 proti a 4 se
zdrželi hlasování, pro 100,--/hod. byli 4 pro, 0 proti a 2 se zdrželi hlasování.
V ceně nájmu jsou veškeré náklady spojené s užíváním společenských prostot (spotřeba
voda, el. energie a opotřebení vybavení).
Úklid prostor si zajistí každý pronajímatel sám a pokud by při převzetí sálu panem
Vomelou nebyl úklid řádně proveden, bude k pronájmu sálu připočtena cena za úklid
(80,--/hod.).
Dále pan starosta navrhuje cenu za pronájem káry za auto – 60,--/den. Motorové nářadí
se nepůjčuje.
Pan Stulík dává hlasovat o ceně pronájmu za malý sál vč. kuchyňky a sociálního zařízení
- 60,--Kč/hod., a za velký a malý sál vč. kuchyňky a sociálního zařízení 100,-- Kč/ hod. a
o pronájmu káry za auto – 60,--/den.
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Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje cenu pronájmu malého sálu vč. kuchyňky a
sociálního zařízení 60,--Kč/hod., velkého a malého sálu vč. kuchyňky a sociálního
zařízení 100,-- Kč/ hod. a cenu za pronájem káry za auto 60,--/den

Výsledek hlasování:

Pro -4-

Proti - 0-

Zdrželi se -2-

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4. Projednání podpisu smlouvy na realizaci akce z dotačního programu
Plzeňský kraj – bezpečný kraj na projekt “Zajištění bezpečnosti
občanů v obci Dobršín na komunikaci 3. třídy a místních
komunikacích“ s firmou BÁRTEK ROZHLASY s.r.o., Vyšehradská
1349/2, 128 00 Praha 2.
Starosta předložil smlouvu s firmou BÁRTEK ROZHLASY s.r.o., Vyšehradská

1349/2, 128 00 Praha 2 na osazení zrcadel a zpomalovačů rychlosti na
komunikacích v obci v hodnotě 230.917,-- Kč, dotace byla přidělena ve výši
173.000,-- Kč.
Zastupitelé pověřují starostu podpisem této smlouvy.

Návrh usnesení:
3.

Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje smlouvu s firmou BÁRTEK ROZHLAS
s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 na osazení zrcadel a zpomalovačů
rychlosti na komunikacích v obci v hodnotě 230.917,-- Kč, dotace byla přidělena
ve výši 173.000,-- Kč.

Výsledek hlasování:

Pro -6-

Proti - 0-

Usnesení č. 5 bylo schváleno
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Zdrželi se -0-

Informace:
- členská

schůze Svazku obcí „Pošumaví“ dne 3. září 2015 od 18.00 hod.
ve Strašíně s tímto programem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu
Kontrola plnění usnesení z minulé členské schůze
Dotace z Plzeňského kraje
Rozpočtové opatření č. 2/2015
Různé
Diskuse
Usnesení
Závěr

- kolaudace II. etapy úprav č. p. 36 proběhla bez závad
-starosta pověřil předsedu kontrolního výbor, aby prověřil platnost „Smlouvy o
právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka“, kterou uzavřel
bývalý starosta p. Marek se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou
organizací dne 18. 6. 2012. Tato smlouva byla uzavřena na opravu místního potoka na
návsi a obec měla být investorem této akce. Realizace této akce měla být v 9/2012 až
9/2014, což nebylo splněno.
Kopie této smlouvy byla na obecní úřad zaslána Správou a údržbou silnic Plzeňského
kraje, v souvislosti se žádostí paní Potužákové, č. p. 16 na opravu potoka kolem její
nemovitosti. Pan starosta jednal se zástupcem SÚS Pk panem Ulašínem- technikem
silnic, který sdělil, že voda v potoce je majetkem POVODÍ VLTAVY, koryto potoka je
státu a oni jsou správcem.
Kontrolní výbor zjistil, že tato smlouva nebyla nikdy odsouhlasena zastupitelstvem obce,
ale již v roce 2014, kdy byl pan Marek vyzván na zastupitelstvu obce dne 24. 7. 2014
panem Hrabím, aby doložil odsouhlasení této smlouvy zastupitelstvem a předložil toto
na dalším jednání dne 24. 8. 2015, pan Marek pověření zastupitelstvem k uzavření této
smlouvy nedoložil a zapisovatelem panem Polankou je toto uvedeno i v zápise jako
nesplněno.
Pan Chmelík, předseda kontrolního výboru pozval pana Marka na jednání kontrolního
výboru, kde pan Marek sdělil, že smlouva je již neplatná a je třeba udělat smlouvu
novou. Smlouva je dle pana Marka souhlasem Správy a údržby silnic k realizaci úpravy
dna potoka.
Dále pan Marek sdělil, že obec v letech 2012-2014 nežádala o dotace na tuto opravu.
Pan Stulík sdělil, že podporuje realizaci úpravy dna potoka vlastníkem pozemku a
v současné době jedná s vedením SÚS Pk. Pan Marek sdělil, že výše uvedená
podepsaná smlouva mu byla předána až v 3/2014 .
Závěr kontrolního výboru: Podpis smlouvy nebyl nikdy odsouhlasen v zastupitelstvu
a proto je pro obec neplatná. Dále doporučuje v budoucnu jednat o realizaci úprav
v rámci protipovodňových opatření, dále doporučuje, aby úpravy dna potoka byly
financovány z vlastních zdrojů vlastníka pozemku, prostřednictvím Správy a údržba silnic
Plzeňského kraj, nebo za finanční účasti státu.
- v současné době je prováděno čištění řeky a část materiálu je zdarma navážena na
zpevnění břehů požární nádrže
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- výzva z 9. 8. 2015 na šetření pitnou vodou i nadále platí
- obec vydala zákaz používání pitné vody z hydrantu firmě Silnice Klatovy a.s., obalovna
Dobršín a bylo provedeno zapečetění vodoměru
- zákaz rozdělávání ohňů byl zrušen k 8. 8. 2015
- k 1. 9. 2015 došlo ke zrušení daňové pokladny na Finančním úřadě v Sušici, ten kdo
platí daně v hotovosti může zaplatit na Finančním úřadě v Klatovech nebo
bezhotovostně

Další zasedání zastupitelstva bude 24. 9. 2015 od 19.00 hod. v zasedací
místnosti úřadu.

Diskuse:
- p. Krippel informoval o dokončení vyžínání v lesích a o uschnutí velkého množství
stromků, které byly na jaře vysázeny
- p. Krippel sdělil, že do této doby bylo prodáno 51 prm palivového dřeva
- p. Hrabí připomněl, že do zvonu na plasty by se měli vhazovat pouze sešlápnuté pet
lahve, vývoz kontejneru stojí asi 800,--Kč, tak by měl být kontejner plně využit a žádá o
vyvěšení této informace na úřední desce
- podána žádost na MěÚ Sušice o opravu plotu na protipovodňovou hráz vedle vjezdu
do SD
- majitel popelnice u č. p. 9 bude poučen o tom, co do ní patří a že v obci se snažíme
důsledně třídit odpad, na který máme dostatek nádob

p. Stulík ukončil zasedání zastupitelstva ve 21.15 hodin

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina

Zápis byl vyhotoven 27. 8. 2015
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Zapisovatel: Zdeňka Hrabová …………………………………….
Ověřovatelé: Jana Pšeidová………………………………………
Miloslav Pintýř………………………………………
Starosta:

Václav Stulík …………………………………
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USNESENÍ č. 9/2015
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dobršín
konaného dne 27. 8. 2015

Zastupitelstvo obce
1. určuje
zapisovatelem zasedání paní Zdeňku Hrabovou
ověřovatele zápisu paní Janu Pšeidovou a pana Miloslava Pintýře

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. 07. 2015.
3) Stanovení ceny za pronájem sálu a společenské místnosti vč. příslušenství v
Obecním domě pro kulturní akce, schůze spolků a sdruženích, zábavy, plesy,
soukromé akce, oslavy a přednášky.
4)

Projednání podpisu smlouvy na realizaci akce z dotačního programu Plzeňský kraj
– bezpečný kraj na projekt “Zajištění bezpečnosti občanů v obci Dobršín na
komunikaci 3. třídy a místních komunikacích“ s firmou BÁRTEK ROZHLASY s.r.o.,
Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2.

2) cenu

pronájmu malého sálu vč. kuchyňky a sociálního zařízení v ceně
60,--Kč/hod., velkého a malého sálu vč. kuchyňky a sociálního zařízení v ceně
100,-- Kč/ hod. a cenu za pronájem káry za auto 60,--/den.
3) smlouvu s firmou BÁRTEK ROZHLASY s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00
Praha 2 na osazení zrcadel a zpomalovačů rychlosti na komunikacích v obci
v hodnotě 230.917,-- Kč, dotace byla přidělena ve výši 173.000,-- Kč.

3.

bere na vědomí
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1) zápis a plnění usnesení z 23. 7. 2015
Zapisovatel: Zdeňka Hrabová…………………………………………
Ověřovatelé: Jana Pšeidová ……………………………………………
Miloslav Pintýř …………………………………………….
Starosta :

Václav Stulík …………………………………………………

Vyvěšeno dne: 3. 9. 2015
Sejmuto dne:
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