
Z Á P I S 
Č. 20/2012 

 
Ze zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo dne 13. 11. 2012 od 19.00 hodin 
v Obecním domě. 
 

 
Přítomni : Členové OZ p. Milan Jícha, Karel Harapes, Ludmila Sedláková, Jiří Březina, Martin  
                                             Vízek, Alena Machková, Bedřich Bezděčný, Ilona Ferešová, Jiří  
                                             Březina 
 
 
Omluven: p. Petr Drábek 
 
Návrhová komise: p. Karel Harapes 
                                 p. Bedřich Bezděčný 
                                pí  Ludmila Sedláková 
 
 
Ověřovatelé zápisu: pí Alena Machková 
                                    Pí Ilona Ferešová 
 
 
 
Zapisovatel zápisu: pí Ivana Bulantová 
 
 
 
 

P R O G R A M   :    1)  Hospodaření obce k 30. 9. 2012 

                                       2)   Obecně závazná Vyhláška o odpadech 
                                       3)   Obecně závazná Vyhláška o systému sběru 
                                       4)   Výběr dodavatele služby odvozu TDO od roku 2013 
                                       5)   Podání  Žádosti o dotaci pro rok 2013 – rekonstrukce  chodníků   
                                       6)  Záměr pronájmu obecního nemovitého pozemku 
                                       7)  Rozpočtové opatření č. 5 
                                       8)  Usnesení – závěr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1) Hospodaření obce k 30 .9.  2012 
 

Starosta obce pan Milan Jícha seznámil s hospodařením obce Dobřichov k 30. 9. 
2012. Informoval o plnění rozpočtu ze strany Finančního úřadu – daňové příjmy 
a dále seznámil s výdaji, které obec doposud měla a zůstatku finančních prostředků. 
 
OZ jednomyslně schválilo. 
 
 

2) Obecně závaznou Vyhlášku o odpadech č.1/2012 
  
              Obecně závazná vyhláška obce Dobřichov o místním poplatku za provoz systému  
              shromažďování  sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních  
              odpadů. Starosta podal návrh na sazbu poplatku ve výši  650,- Kč  na osobu od roku  
              2013. 
              Novelizace zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších  
              předpisů. K novelizaci došlo zákonem č. 142/2012 Sb.    
              Sazba zůstává dvousložková, skládá se z první složky 250,- Kč na osobu a rok  a druhá  
              složka se může navýšit až do výše 750,-Kč dle § 110 odst. 4, písmeo b.  
              dohromady může činit poplatek na osobu až 1 000,- Kč. 
              OZ navrhuje po propočítání nákladů za rok 2011 celkový poplatek 650,- Kč.  
              Náklady za rok 2011 činily 614 461,- Kč. Po rozpočítání na 765 osob s trvalým  
              pobytem a 35 staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů ve  
              kterých není hlášena k pobytu žádní osoba vychází na jednoho poplatníka 771,- Kč. 
              Přesto starosta navrhuje poplatek pouze 650,- Kč a 121,- Kč doplatí obec za  
              každého poplatníka. 
 
              OZ jednomyslně schválilo. 
 
3) Obecně závaznou Vyhláška o systému sběru TDO č. 2/2012 

 
Vyhláška o stanovení systému, shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů a nakládávání se stavebním odpadem na 
území obce Dobřichov.   
 
Tato vyhláška se vydává v důsledku změny dodavatel služby odvozu odpadu. 
Hlavně se týká sběru bioodpadu do zvlášť určených nádob a nebezpečný složky 
komunálního odpadu se budou vozit do Radimi. 
 
 
OZ jednomyslně schválilo. 
 

4) Výběr dodavatele služby odvozu TDO od  roku 2013  
          
                   Obec Dobřichov dostala 3 nabídky na svoz odpadu.  
                   Nabídku podaly Pečecké  
                   služby, s.r.o., Nykos a obec Radim. 



                   Nejvýhodnější nabídka  a nejlevnější je od obce Radim.  
                   Na druhém místě se umístila firma Nykos a třetím místě Pečeké služby, s.r.o.  
 
                   Separovaný sběr – nejvýhodnější nabídka je od obce Radim.             
                   Na druhém místě firma NYKOS a na třetím místě jsou Pečecké služby, s.r.o. 
                    
                   OZ doporučuje podepsat Smlouvu na rok 2013 s obcí Radim. 
 
                    OZ jednomyslně schválilo. 
 
 
5) Podání Žádosti o dotaci pro rok  2013 – rekonstrukce  chodníků 
    
                   Starosta informoval o připravovaném projektu –  
                   Rekonstrukce chodníků v obci. Lokalita bude upřesněna dle výše dotace. 
 
                   OZ jednomyslně schvaluje podání žádosti o  dotaci na chodníky  
 
 
6) Záměr pronájmu obecního nemovitého pozemku 
 

Starosta informoval o záměru  pronájmu vodohospodářského majetku – 
kanalizační sítě a výzvu k podávání návrhů na uzavření koncesní smlouvy o nájmu, 
správě a provozování vodohospodářského majetku ve vlastnictví obce dle zákona 
č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a dle zákona č. 
139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení. 
 
OZ jednomyslně odsouhlasilo. 

 
7) Rozpočtové opatření č. 5 
 

Starosta předložil návrh rozpočtového opatření č. 5. 
 
Jednomyslně odsouhlaseno. 

 
 
8) Různé 

 
Starosta informoval o průběhu stavby vodovodu v Cihelně – stavba probíhá dle 
harmonogramu, ale je potřeba doplnit stavební povolení o změně materiálu 
vodovodního potrubí z PVC na polyetylen a zároveň je potřeba prodloužit 
stavební povolení.        

 
V Dobřichově dne 14. 11. 2012 
 
Zapsala: Ivana Bulantová                                                Ověřovatelé: Alena Machková 
                                                                                                                    Ilona Ferešová 



                                                                                     
U S N E S E N Í 
Č.1/20/2012 

 
 

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dobřichov konaného dne 13. 11. 2012 od 19.00 
hodin v Obecním domě. 
 
 
OBECNÍ ZASTUPITELSTVO PO PROJEDNÁNÍ 
 
 

I.  
S C H V A L U J E 

 
 

1) Hospodaření obce za III. Q 2012 
2) Obecně závaznou Vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 1/2012 
3) Obecně Vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 
území obce Dobřichov č. 2/2012 

4) Podání Žádosti o dotaci na rekonstrukci chodníků. 
5) Záměr pronájmu obecního nemovitého majetku – kanalizační sítě.   
6) Rozpočtové opatření č. 5 

 
 
 
 
 

II. 
BERE NA VĚDOMÍ 

 
 

1) Informace starosty o pokračující výstavbě vodovodu v Cihelně. 
 
 
 
 
 
 
V Dobřichově dne 14. 11. 2012 
 
 
                                                                             Starosta obce: Milan Jícha 
 

 



 

U s n e s e n í 
Č.2/20/2012 

 
 

Ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dobřichov konaného dne 13. 11. 2012 od 
19.00 hodin v Obecním domě. 
 
 
 
 

 
OBECNÍ ZASTUPITELSTVO PO PROJEDNÁNÍ 
 
 

I. 
S C H V A L U J E 

 
 

1) Výběr dodavatele služby odvozu TDO od rok 2013 a to  Obec Radim, PSČ 281 03. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Dobřichově dne 14. 11. 2012 

 
                                                                                        Starosta obce: Milan Jícha 


