
Usnesení zastupitelstva obce Obecnice z 
veřejného zasedání ze dne 12. února 2007 

č. 1/07

Zastupitelstvo:

A) bere na vědomí:
1. zprávu p. Urbánka a p. Juříčka, ověřovatelů zápisu z minulého jednání OZ – bez 

připomínek
2. zprávu starosty p. Karase:

✗ o budování kanalizace a čistírny odpadních vod
✗ o plánované kolaudaci školní jídelny
✗ o následcích větrné kalamity – střecha na mateřské školce
✗ o připravované úpravě stromů v obci – lípy
✗ o čištění studny v Oseči
✗ o přípravách projektu na kanalizační přípojky
✗ o vandalismu v obci
✗ o dokončení úprav obřadní síně v budově OÚ
✗ o ztrátovosti provozu vodního hospodářství a dalším řešení
✗ o povinnostech při legalizaci studen a odběru vody
✗ o plánu vybudovat chodníky podél hlavní komunikace na Příbram a na zahradě 

MŠ za účelem bezpečnosti žáků kteří budou užívat školní jídelnu
✗ o aktuálním dění kolem výstavby radarové základny a sdružení Enkláva

B) schvaluje:
1. návrhovou komisi ve složení: p. Oktábec, pí Poláková
2. ověřovatele zápisu: p. Zapletal, p. Petráň
3. svatební oddávající, p. Karase a p. Hudečka, pro aktuální volební období
4. odprodej pozemku pí Hylánové, parc č. 57/10b za cenu 100,- Kč/m2
5. prodloužení pronájmu pozemku 323/1 manž. Strnišťovým na dalších 5 let za cenu 

50 kč/rok
6. prodej části pozemku č. 184/1 pí šlencové za cenu 100,- Kč/m2
7. prodloužení nájemní smlouvy bytu č. 256 panu Krejčímu na 2 roky
8. uzavření dohody s městem Příbram a obcí Bohutín o uzavření katastrálních hranic 

obce
9. zrušení stavební komise v obci a následné ustavení komise pro rozvoj obce v 

původním složení stavební komise
10. záměr poskytnutí účelové dotace pro MZŠ na nákup školních pomůcek pro žáky 1. 

tříd na základě kalkulace poskytnuté ředitelem školy p. Kadlecem
11.nákup protipovodňového vaku

C) ukládá:
1. p. starostovi  dohodnout s ÚP smlouvu
2. projednat s firmou CONEX chování řidiče linky Obecnice – Oseč – Příbram

V Obecnici, dne 12. února 2007 Zapsali: Oktábec Jiří, Romana Poláková


