
Usnesení zastupitelstva obce Obecnice 

z veřejného zasedání dne 28. 5. 2007

č. 3/07
 

 

 
Zastupitelstvo bere na vědomí:

 

1. Zprávu pí Poplšteinové, ověřovatele zápisu z minulého jednání OZ – bez připomínek 

2. Zprávu p. starosty Karase: 
•          o průběhu prací na kanalizaci a čističce

•          o dotaci na opravu silnic a jejich opravách po povodni v minulém roce

•          o nabídkách provozování vodovodního řádu na smlouvu

•          o následcích přívalových dešťů a vichřice v minulém týdnu

•          o jednání o dopravní obslužnosti Příbrami venkov a o změně jízdních řádů od 
září 2007

•          o jednání o zřízení zastávky na komunikaci ve směru na Drahlín

•          o vyhlášení konkurzu na ředitelku mateřské školy a školní jídelny a dalším 
postupu (jmenování konkurzní komise)

•          o zajištění pokácení stromů ve směru na Oseč

3. Zprávu o uzavření smlouvy s firmou PRIVICH o pořízení 1. změny územního plánu 

4. Žádost pí. Varvařovské a pí. Vackové a zařazení pozemků do územního plánu obce 

5. Zprávu p. Hudečka: 
•          o průběhu jednání o zřízení retardéru před budovou OÚ

•          o proběhlých májích, soutěži hasičů a obecnickém muzicírování

6.  Zprávu p. Juříčka o plánovaném dětském dni a předvedení integrovaného záchranného 
systému v sobotu 2. 6. 2007 

7. Zprávu p. Krejčího o stavu kanálů v Oseči u prodejny 

 
Zastupitelstvo schvaluje:

 

8. návrhovou komisi ve složení p. Oktábec, p. Vohradský 

9. ověřovatele zápisu ve složení p. Petráň, p. Juříček 

10.po projednání uzavírá závěrečný účet obce, včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2006, která je součástí závěrečného účtu a souhlasí 
s hospodařením za rok 2006, a to bez výhrad 

11.záměr prodeje části pozemků: 

•          p. Škvárovi, č. parc. 798/193, cca 114 m2 (OÚ 8/10 majitel)



•          p. Novotnému, č. parc. 272, cca 141  m2

12.zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu starostu Josefa Karase 

13.návrh uspořádání ankety – místo referenda – o výstavbě radaru v Brdech 

14.maximální nabídku 500 000,- Kč za odkup fary 

 
Zastupitelstvo neschvaluje:

 

15.záměr o odprodej části pozemku 928/1, 155 m2 pí Hůlkové, s tím že se odloží k 
osobnímu projednání s žadateli na místě 

 

 
V Obecnici, 28. 5. 2007                                   Zapsali: Jiří Oktábec, Václav Vohradský


