
Usnesení č. 4/2007 ze zastupitelstva 
konaného dne 24. září 2007

Přítomno 10, omluveno 5, hosté 6

K bodu č.: 

2. volba komisí:
✗ návrhová: Krejčí, Poplšteinová (pro 10, proti 0)
✗ ověřovatel zápisu: Šefl, Vohradský (pro 10, proti 0)

3. zpráva ověřovatele zápisu: bere na vědomí

4. informace starosty: bere na vědomí

5. úprava rozpočtu na rok 2007:
✗ viz příloha č. 1 – schvaluje: pro 10, proti 0

6. žádosti o prodej pozemků:
✗ Škvára č. p. 798/193 – 8/10: schvaluje, pro 10, proti 0, za cenu 100,- Kč/m2 

pro 10, proti 0
✗ Novotný Vladimír, část č. parc. 272, bere na vědomí dopis p. Novotného
✗ Šroub Pavel, pozemek 275 v k. ú. Obecnice – nesouhlasí s prodejem, pro 10 

proti 0
✗ Soukup Josef a Naděžda, ½ poz. č. 350/1 v k. ú. Oseč, odsouhlasilo záměr, pro 

10, proti 0; a část poz. č. 342/2 v k. ú. Oseč, nesouhlasí s prodejem, pro 10, 
proti 0.

✗ Manželé Mikulovi, část poz. č. 798/278: bere na vědomí
✗ Zelenková Jana, část poz. č. 350/2 a 80/5 v k. ú. Oseč, odsouhlasen záměr 

prodeje, komise pro výstavbu prověří na místě
✗ ing. Jiří Blažek, prodej (pronájem) pozemku č. parc. 60/21 v k. ú. Obecnice, 

bere na vědomí a ukládá komisi pro rozvoj obce prověřit

7. Koupě pozemku p. č. 48/11 a 64/2 od VLS – schvaluje, pro 10, proti 0

8. Projednání a schválení dohody o úpravě katastrálních hranic s městem Příbram a obcí 
Bohutín: schvaluje, pro 10, proti 0

9. Zrušení mandátu – p. Peuker Jan, zastupitelé vyslovují zánik mandátu dle § 55, odst. 3 
písm. b), zákona 491/2001

10. Stanovení provozovatele bodovodu, kanalizace a ČOV: souhlasí s uzavřením smlouvy s 
1. SčV Příbram: pro – 10, proti 0

11. Schválení požárního řádu obce a řádu ohlašovny požáru: viz příloha č. 2, schvaluje: pro 
– 10, proti – 0

12. Schválení žádosti do programu obnovy venkova: schvaluje, pro – 10, proti – 0

13. Žádosti o čerpání finančních prostředků z fondu reprodukce majetku: schvaluje, pro – 
10, proti – 0

14. Schválení smlouvy o dočasném záboru pozemku: č. j. ING/060/07-Bž, č. j. 
ING/061/07-Bž, viz příloha č. 3, a příloha č. 4, schvaluje: pro – 10, proti – 0



15. Diskuse:
✗ bere na vědomí příspěvky do diskuze o kanalizaci, biolog. odpadu, radaru a 

situaci kolem něho
✗ ukládá starostovi projednat vstup do prodejny Jednoty
✗ najít řešení situace s bytem Procházkových v bytovce č. 330

V Obecnici, dne 24. září 2007 Zapsali: Krejčí, Poplšteinová


