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Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Obecnice 

konaného dne 04.03.2019 

 

Celkový počet členů ZO:                         15 

Přítomno:                                                 15  

Nepřítomno:                                              0 

Hosté:                                                        7 

(viz prezenční listina – příloha č. 1 tohoto zápisu) 

 

1. Zahájení 

Zasedání bylo zahájeno a řízeno Bohumilem Svobodou, místostarostou obce v 19,00 hod., 

konstatoval, že je přítomno 15 členů ZO z celkového počtu 15 – zastupitelstvo je 
usnášeníschopné. 

     
 

2. Schválení programu jednání 

Místostarosta seznámil členy zastupitelstva se zveřejněným návrhem programu zasedání,  
(příloha č. 2 tohoto zápisu): 

                                           1. Zahájení 
                                           2. Schválení programu zasedání 

                                           3. Volba ověřovatelů zápisu 
                                           4. Zpráva ověřovatelů zápisu 
                                           5. Informace starosty 

                                           6. Informace o provedených rozpočtových opatřeních  
                                           7. Směna pozemků parc. č. 932/4 a 951 v k.ú. Obecnice 

                                           8. Prodej a) části pozemku parc. č. 60/21 v k.ú. Obecnice 
                                                          b) prodej pozemků v k.ú. Láz 
                                           9. Prodej částí pozemků parc. č. 58/1 a 58/2 v k.ú. Obecnice  

                                         10. Pronájem pozemku 
                                         11. Žádost o prodej a směnu pozemků parc. č. 5/1 a 5/4 v k.ú. Oseč 

                                         12. Schválení zápisu do kroniky obce 
                                         13. Smlouva o budoucí kupní smlouvě na inženýrské sítě 
                                         14. Schválení podání žádosti o dotace 

                                         15. Projednání práva provést stavbu 
                                         16. Informace  k ÚP 

                                         17. Žádost o finanční příspěvek a) TJ Slavoj Obecnice 
                                                                                            b) Zámek Nalžovice    
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                                         18. Žádost o úpravu nájemného ………… 

                                         19. Projednání možného nákupu nemovitosti 
                                         20. Diskuze 

Potom vyzval zastupitele k podání návrhů na doplnění, popř. změny programu zasedání.  
Žádné návrhy nebyly podány a předsedající vyzval k hlasování o programu jednání. 
 

Návrh usnesení č. 1/2019 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje předložený program zasedání. 

 
Hlasování:                pro:     15                        proti:     0                         zdržel se:     0 
Usnesení č. 1/2019 bylo přijato. 

 

 

3. Volba ověřovatelů zápisu 

 
Místostarosta navrhl určit ověřovateli zápisu Martina Sirotka a Jana Urbánka. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani další návrhy. 
 

Návrh usnesení č. 2/2019: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje ověřovatele zápisu Martina Sirotka a Jana 

Urbánka. 

                      
Hlasování:                pro:     13                         proti:     0                         zdržel se:     2 

Usnesení č. 2/2019 bylo přijato. 

 

  

4. Zpráva ověřovatelů zápisu ze zasedání ZO konaného dne 19.12.2018 

 

Jiří Oktábec sdělil, že ověřovatelé  provedli kontrolu zápisu se zasedání ZO konaného  
dne 19.12.2018 a nedostatky nebyly zjištěny. 
 

Usnesení č. 3/2019 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí zprávu ověřovatelů. 

 

 

5. Informace starosty 

 

Starosta obce seznámil přítomné s tím, že ze zasedání je pořizován zvukový záznam a podal 

informace, které se týkaly: 
- vodovodu – poruchy v Nových chalupách a u čp. 11 
                    - dne 6. 3. bude schůzka s ing. ……… ohledně projektové dokumentace na vý- 

                       měnu vodovodního potrubí od domu čp. 7 k domu čp. 271. V první polovině 
                       dubna by mělo proběhnout výběrové řízení na zhotovitele. Odbočky budou 

                       dělány až v místních komunikacích 
- stavebního povolení na V.etapu kanalizace – Octárna – v současné době se zajišťují podpisy 
   vlastníků pozemků dotčených touto stavbou na situaci 

- dotací na opravu komunikací po povodni, na komunikaci na Šachtě a  na most na Cejnovně 
- přípravy žádosti o dotaci na veřejnou zeleň 

- křižovatky  u kostela – osazení ostrůvku zelení 
- mostu u Antropiusů – je v havarijním stavu a bude potřeba rozhodnout, jak situaci řešit do 
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   doby, než bude vybudován nový most    

- objížďky k důvodu uzavření mostu u Bratkovic 
- sběrného dvora – dne zahájeny stavební práce na kanalizaci 

- úklidu komunikací po posypu - bude provádět firma Kosta v půli  března 
- odfrézování pařezů po lípách na návsi 
- jednání s p. ………….. o výměně označení zastávek v souvislosti se začleněním do integro- 

  vané dopravy od dubna – jednání bude zítra 
- objednávky 3 kusů kontejnerů za traktor – do výběrové řízení se nikdo nepřihlásil, bude  

  řešeno přímou objednávkou  
 
Usnesení č. 4/2019 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí informace starosty. 

  

 
6. Informace o přijatých rozpočtových opatřeních 

 

Účetní obce informovala přítomné zastupitele o tom, že v závěru roku 2018 již žádná 
rozpočtová opatření přijímána nebyla. 

 
Usnesení č. 5/2019: 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních. 

 

 

7. Směna  pozemků parc. č. 932/4 a 951 v k.ú. Obecnice 

 

Starosta Josef Karas před projednáváním tohoto bodu opustil jednací místnost, neboť se jedná 

o směnu s pozemky v jeho vlastnictví, takže je v tomto případě ve střetu zájmů a nebude se 
účastnit projednávání ani hlasování o tomto bodě programu. 

 
Místostarosta Bohumil Svoboda sdělil, že se jedná o pozemky o celkové výměře 2 250 m2, 
které budou směněny za pozemky parc. č. 41/1, 41/19, 41/4, 39/2 a 37/4 o celkové výměře 

2 135 m2 ve vlastnictví Josefa Karase. 
Vyzval přítomné k podání návrhu a vznesení dotazů, žádné dotazy ani návrhy předloženy 

nebyly a místostarosta nechal hlasovat o směně pozemků parc. č. 932/4 a 951 za pozemky 
parc. č. 41/1, 41/19, 41/4, 39/2 a 37/4 vše v k.ú. Obecnice. 
 

Návrh usnesení č. 6/2019 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje směn pozemků parc. č. 932/4 a 951 ve vlastnictví 

obce  za pozemky parc. č. 41/1, 41/19,41/4, 39/2 a 37/4 ve vlastnictví Josefa Karase, vše 

v k.ú. Obecnice.  

 

Hlasování:              pro     13          proti     0          zdržel se     1 
Usnesení č. 6/2019 bylo přijato. 

 

 

Na základě schválení této směny pozemků místostarosta dále navrhl, aby rozdíl ve výměře 
pozemků 115 m 2 byl prodán za cenu 250,- Kč/m2. 
Žádné další návrhy ani dotazy vzneseny nebyly a bylo přistoupeno k hlasování. 
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Návrh usnesení č. 7/2019 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje prodejní cenu rozdílné výměry směňovaných 

pozemků ve výši 250,- Kč/m2..  

 

Hlasování:              pro     13          proti     0          zdržel se     1 

Usnesení č. 7/2019 bylo přijato. 

 

 

8. Prodej 

a) částí pozemku 60/21 v k.ú. Obecnice 

 

Starosta  uvedl, že prodej jedné části tohoto  pozemku byl  řešen výběrovým řízením, protože 
na prodej této části pozemku obec obdržela více žádostí. Do výběrového řízení se však 
přihlásil pouze jeden zájemce – pan ………………………….., s nabídkou 251,- Kč/m2. 

Tento zájemce splnil všechny podmínky výběrového řízení, a proto doporučil jeho nabídku 
schválit. 

 
Dále starosta sdělil, že o prodej další části tohoto pozemku žádal …………………….. Jedná 
se o část pozemku, která navazuje na pozemek v jeho vlastnictví, má tuto část zaplocenou a 

platí pronájem. 
 

Záměr prodeje obou částí pozemku parc. č. 60/21 byl zastupitelstvem schválen a řádně 
zveřejněn a vyzval přítomné k podání návrhů, dotazů či připomínek 
 

Žádné další návrhy ani dotazy vzneseny nebyly a bylo zahájeno hlasování.  
 

Návrh usnesení č. 8/2019 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje prodej části pozemku parc. č. 60/21 v k.ú. Obecnice 

panu ………………………………, za nabídnutou cenu 251,- Kč/m2 a další část tohoto 

pozemku ………………………….  

 

Hlasování:              pro     15          proti     0          zdržel se     0 

Usnesení č. 8/2019 bylo přijato. 

 

Dále starosta navrhl prodejní cenu části pozemku, která bude prodána ………………………, 

a to 250,- Kč/m2. 
Žádné další návrhy vzneseny nebyly a předsedající nechal o tomto návrhu hlasovat. 
 

 

Návrh usnesení č. 9/2019 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje prodejní cenu části pozemku parc. č. 60/21 v k.ú. 

Obecnice ve výši 250,- Kč/m2.  

 

Hlasování:              pro     15          proti     0          zdržel se     0 

Usnesení č. 9/2019 bylo přijato. 
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b) pozemky parc. č. 900, 903/1, 903/2 a 904 v k.ú. Láz  

 

Starosta připomněl zastupitelům, že prodej těchto pozemků již byl řešen, jedná se o pozemky 

pod místními komunikacemi s celkovou výměrou 4 480 m2. Žadatel obec Láz nabídla cenu 
20,- Kč/m2. Rada obce na svém rozšířeném jednání navrhla prodejní cenu ve výši 50,- 
Kč/m2, popřípadě o prodejní ceně se zájemcem dále jednat.  

 

Návrh usnesení č. 10/2019 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje prodejní cenu pozemků parc. č. 900, 903/1, 903/2 a 

904 v k.ú. láz ve výši 50,- Kč/m2.  

 

Hlasování:              pro     14          proti     1          zdržel se     0 

Usnesení č. 10/2019 bylo přijato. 

 

 

9. Prodej částí pozemků parc. č. 58/1 a 58/2 v k.ú. Obecnice 

 

Starosta obce připomněl, že tato žádost o tyto pozemky již byla projednávána a prodej byl 

zamítnut. Žadatel pan … podal novou žádost, s tím že žádá o prodej části pozemků a zbytek 

pozemků pronajmout. Rada obce tuto žádost projednala a navrhuje tyto pozemky 

neprodávat, ale vše řešit pronájmem. 

Nikdo neměl žádné dotazy ani připomínky a bylo přistoupeno k hlasování o záměru prodeje 

těchto pozemků. 

 

Návrh usnesení č. 11/2019 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje záměr prodeje částí pozemků parc. č. 58/1 a 58/2 

v k.ú. Obecnice. 

 

Hlasování:              pro     0          proti     15          zdržel se     0 

Usnesení č. 11/2019 nebylo přijato. 

 

 
10. Pronájem pozemku 

 

Starosta sdělil, že se jedná o bod navazující na předchozí bod jednání, vzhledem k tomu, 
že záměr prodeje nebyl schválen a bylo doporučeno části pozemků pronajmout. Dále 

připomněl, že záměr pronájmu byl již odsouhlasen na zasedání 19.12.2018. 
Celková cena pronájmu bude stanovena dle zaměřené výměry pozemků za vysoutěženou cenu 
0,63 Kč/m2 ročně. 

 

Návrh usnesení č. 12/2019 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje pronájem částí pozemků parc. č. 58/1 a 58/2 

v k.ú. Obecnice panu ……………., za cenu 0,63 Kč/m2 ročně. 

 

Hlasování:              pro     15          proti     0          zdržel se     0 

Usnesení č. 12/2019 bylo přijato. 
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11. Žádost o prodej a směnu pozemků parc. č. 5/1 a 5/4 v k.ú. Oseč 

 

Starosta obce přítomným sdělil, že se jedná o pozemky v Oseči u domu čp. 1, kde bylo 

zjištěno, že obecní pozemky jsou zaploceny a vlastník žádá o jejich prodej a směnu 
s pozemkem parc. č. 5/3 v k.ú. Oseč. 
 

Návrh usnesení č. 13/2019 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje záměr prodeje a směny pozemků parc. č. 5/1 a 5/4 

v k.ú. Oseč. 

 

Hlasování:              pro     15          proti     0          zdržel se     0 

Usnesení č. 13/2019 nebylo přijato. 

 

 

12. Schválení zápisu do kroniky obce 

 

Starosta Josef Karas sdělil, že se jedná o dopsané staré roky kroniky, která nebyla vedena a 
uvedl, že všichni zastupitelé obdrželi zápisy v elektronické podobě.  Konstatoval, že zápisy 
jsou vedeny kronikářkou ………………………. v souladu s právním předpisy. Vznesl dotaz, 

zda jsou ze strany členů zastupitelstva nějaké připomínky nebo návrhy. 
Žádné připomínky ani návrhy podány nebyly a místostarosta nechal hlasovat o zápisu do 

kroniky obce. 
 

Návrh usnesení č. 14/2019 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje zápisy do kroniky obce za uplynulá období.  

 

Hlasování:              pro     15          proti     0          zdržel se     0 
Usnesení č. 14/2019 bylo přijato. 

 

 

13. Smlouva o budoucí kupní smlouvě na inženýrské sítě 

 

Starosta přítomným sdělil, že je jedná o smlouvu, která by řešila koupi inženýrských sítí obcí 

od …………………………………………….. za celkovou kupní cenu 1,- Kč. Tyto 
inženýrské sítě budou vybudovány vlastníky pozemku parc. č. 258/1 v k.ú Obecnice a za cenu 

1,- Kč prodány do majetku obce. 
 
Nikdo neměl žádné dotazy ani připomínky a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č. 15/2019 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na 

inženýrské sítě s ………………………………………………….. 

 

Hlasování:              pro     15          proti     0          zdržel se     0 

Usnesení č. 15/2019 bylo přijato. 
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14. Schválení podání žádosti o dotace 

 

Starosta uvedl, že se jedná o dotaci na údržbu veřejné zeleně poskytovanou Ministerstvem pro 

místní rozvoj. Podmínkou podání žádosti o tuto dotaci je její schválení zastupitelstvem obce. 
 
Místostarosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování. 

 
Návrh usnesení č. 16/2019: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje podání žádosti o dotaci na údržbu veřejné zeleně 

Ministerstvu pro místní rozvoj. 

 

Hlasování:              pro     15          proti     0          zdržel se     0 

Usnesení č. 16/2019 bylo přijato. 

 

 

15. Projednání práva provést stavbu 

 

Starosta sdělil, že se jedná o stavbu technické otočky a části komunikace na pozemcích parc. 
č. 258/3 a 965 v k.ú. Obecnice. Záměr práva provést stavbu byl schválen na zasedání  
zastupitelstva dne 19.12.2018, usnesením č. 71/2018. 

Dále uvedl, že všichni zastupitelé obdrželi smlouvu o právu provést stavbu v elektronické 
podobě. 

Místostarosta vyzval přítomné k vznesení dotazů a připomínek. 
 
Žádné dotazy vzneseny nebyly a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č. 17/2019 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na  

pozemcích parc. č. 258/3 a 965 v k.ú. Obecnice. 

 

Hlasování:              pro     15          proti     0          zdržel se     0 

Usnesení č. 17/2019 bylo přijato. 

 

 

16. Informace k územnímu plánu 

 

Starosta seznámil přítomné se stanoviskem KÚ Středočeského kraje. Dle tohoto stanoviska by 
bylo potřeba ze zástavbového území vyřadit mimo jiné celou oblast směrem k Octárně, dále 

za domem čp. 341 a téměř všechny pozemky v Oseči. Dále požadují nové provedení SEA a 
NATURA, čímže se dokončení územního plánu prodlouží cca o dalšího půl roku.  

Po dohodě se pořizovatelem firmou PRISVICH bude vyvoláno na krajském úřadu dohadovací 
řízení a pokud nedojde ke shodě, bude zpracování územního plánu ukončeno a stávající 
územní plánu bude překlopen do změn. Tímto řešením by vznikla povinnost vrátit poskytnou 

dotaci ve výši 270 tis. Kč 
K tomu starosta uvedl, že pro jednání s krajským úřadem je potřeba odsouhlasení tohoto 

postupu zastupitelstvem a udělení mandátu starostovi k jednání s krajským úřadem. 
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Návrh usnesení č. 18/2019 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje uskutečnění dohadovacího řízení ohledně územního 

plánu s Krajským úřadem Středočeského kraje a pověřuje starostu Josefa Karase tímto 

jednáním. 

Hlasování:              pro     15          proti     0          zdržel se     0 

Usnesení č. 18/2019 bylo přijato. 

 

 

17. Žádost o finanční příspěvek 

 

a) TJ Slavoj Obecnice 
Starosta sdělil, že se jedná každoroční příspěvek na činnost a rada navrhuje poskytnout 

příspěvek ve výši 90 000,- Kč. 
 
Žádný další návrh nebyl podán a místostarosta vyzval zastupitele k hlasování. 

 

Návrh usnesení č. 19/2019 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje uzavření smlouvy a poskytnutí dotace ve výši 

90 000,- Kč TJ Slavoj Obecnice. 

 

Hlasování:              pro     13          proti     0          zdržel se     0 

Usnesení č. 19/2019 bylo přijato. 

 

b) Zámek Nalžovice 

Starosta sdělil, že se jedná o organizaci, která poskytuje ústavní péči mentálně postiženým, 

dále chráněné bydlení apod. Příspěvek dosud nežádali, v současné době je zde z naší obce v 
ústavní péči jedna osoba a další v chráněném bydlení. Rada navrhuje poskytnout příspěvek ve 
výši 5 000,- Kč. 

 
Žádný jiný návrh podán nebyl a bylo přistoupeno k hlasování.  

 

Návrh usnesení č. 20/2019 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje uzavření smlouvy a poskytnutí dotace ve výši 5 000,- 

Kč Zámku Nalžovice. 

 

Hlasování:              pro     15          proti     0          zdržel se     0 

Usnesení č. 20/2019 bylo přijato. 

 

c) SDH Obecnice 

Starosta sdělil, že rovněž tato organizace žádá o příspěvek každoročně a je jí poskytován 
příspěvek ve výši 20 000,- Kč. Rada navrhuje poskytnutí dotace ve stejné výši, tj. 20 000,- 

Kč. 
 

Žádný jiný návrh vznesen nebyl a bylo zahájeno hlasování. 
 

Návrh usnesení č. 21/2019 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje uzavření smlouvy a poskytnutí dotace ve výši  

20 000,- Kč SDH Obecnice. 
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Hlasování:              pro     15          proti     0          zdržel se     0 

Usnesení č. 21/2019 bylo přijato. 

 

 

18. Žádost o úpravu nájemného Bulanovi 

 

Starosta informoval přítomné, že v současné době mají stanoveno nájemné ve výši 400,- Kč, a 

žádají o snížení výměru pronajatého pozemku o ½ a tím o snížení nájemného na 200,- Kč 
ročně 

K uvedenému neměl nikdo žádné dotazy, návrhy ani připomínky. 
 

Návrh usnesení č. 22/2019: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje snížení výměry pronajatého pozemku a nájemného 

na 200,- Kč ročně. 

 

Hlasování:              pro     15          proti     0          zdržel se     0 

Usnesení č. 22/2019 bylo přijato. 

 

 

19. Projednání možného nákupu nemovitosti 

 

Starosta seznámil přítomné s tím, že by bylo vhodné najít náhradu za sál hospody, který bude 

dle sdělení vlastníka zrušen. Je zvažována možnost odkoupení prodejny Jednoty (bývalé 
Průmyslové zboží). Jedná se o prostor cca 17 x 13 m, který by byl vyhovující, po dalších 
úpravách – příčky, sociální zařízení atd. Dále starosta sdělil, že zjistil u předsedy družstva 

COOP, že případný prodej by byl možný. Je tedy třeba se rozhodnout, zda podat žádost o 
prodej této nemovitosti, samotný prodej by se řešil až na základě kupní ceny. 

 

Návrh usnesení č. 23/2019: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje podání žádosti o koupi prodejny Jednoty (bývalé 

Průmyslové zboží) starostou obce. 

 

Hlasování:              pro     15          proti     0          zdržel se     0 

Usnesení č. 23/2019 bylo přijato. 

  

 

20. Diskuze 

 

- starosta tlumočil zastupitelům žádost DSO ORP Příbram o poskytnutí souhlasu členů zastu- 

  pitelstva s podáním informací o jejich email. adresách 

 

- zastupitel Jan Zelenka vznesl dotaz, zda se počítá s úpravou koupaliště  

  - starosta odpověděl, že vlastník, tj. TJ Slavoj si v současné době nechává zpracovávat  

    projekt na úpravy pro podání žádosti o dotaci. Pokud dojde k realizaci, bude nutná finanční  

    pomoc obce 

 

- místostarosta Bohumil Svoboda  - poděkoval za spolupráci při přípravě masopustu a dodal, 

  na portálu příbramsko.cz je 56 fotek z této akce 
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- dále byl vznesen dotaz, zda v případě že zůstane stávající územní plán, může do něj být  

   zahrnut nový pozemek  

  - k tomu starosta sdělil, že v případě, že nový plán nebude, nemůže obec vložit další  

    pozemky 

 

- pan ………………… se zeptal na termín budování V. etapy kanalizace 

  - starosta sdělil, že termín zatím znám není, v současné době probíhá územní řízení 

    a v návaznosti na to, bude hledáno řešení vhodnou dotací 

 

- pan ……………. se zeptal ještě k územnímu plánu, pokud by jednání na krajském úřadu 

   bylo úspěšné, kdy by byl plán schválen 

  - starosta odpověděl, že termín schválení nebude v žádném případě do konce letošního  

     roku 

      

Usnesení č. 24/2019: 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí příspěvky do diskuze. 

 

Přílohy zápisu: 

1)   Prezenční listina 
2)   Oznámení o konání zasedání ZO, vč. programu 

 
Místostarosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 20,05 hod. 
 

Zápis byl vyhotoven dne 10.03.2019 a obsahuje celkem 10 stran. 
 

Zapsala:                         Alena Kadlecová         ………………………… 
 

Ověřovatelé:                 Martin Sirotek             ………………………… 

                                           
                                       Jan Urbánek                     ………………………… 

 

Starosta:                        Josef Karas                  …………………………      
 

  
 

 

 

     

                                           

 

 

 


