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Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Obecnice 

konaného dne 10.06.2019 

 

Celkový počet členů ZO:                         15 

Přítomno:                                                 14  

Nepřítomno:                                              1 - omluven 

Hosté:                                                        4 

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

 

1. Zahájení 

Zasedání bylo zahájeno a řízeno Bohumilem Svobodou, místostarostou obce v 19,05 hod., 

konstatoval, že je přítomno 14 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. Schválení roční účetní závěrky obce za rok 2018 

                                           8. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2018 
                                           9. Prodej části pozemku parc.č. 994/1 v k.ú. Obecnice 
                                         10. Prodej části pozemku parc. č. 5/4 v k.ú. Oseč 

                                         11. Žádost o dotaci a) Linka bezpečí 
                                                                         b) Český červený kříž 

                                                                         c) TJ Slavoj Obecnice – lední hokej 
                                                                         d) Společnost pro podporu lidí s mentálním 
                                                                             postižením 

                                         12. Žádost o aktualizaci výměry propachtovaných pozemků 
                                         13. Schválení předkupního práva na pozemek 

                                         14. Diskuze  
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Potom vyzval zastupitele k podání návrhů na doplnění, popř. změny programu zasedání.  

Starosta Josef Karas navrhl doplnit program o schválení darovací smlouvy se Středočeským 
krajem na pozemky parc. č. 996/33, 996/31 a 996/53 v k.ú. Obecnice. 

Žádné další návrhy nebyly podány a předsedající vyzval k hlasování o programu jednání, 
s tím, že doplnění programu bude projednáváno pod bodem č. 14 a dosavadní bod 14. 
Diskuze, bude nově bod č. 15 programu.  

 
Návrh usnesení č. 33/2019 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje předložený program zasedání, včetně doplnění. 
Hlasování:                pro:     14                        proti:     0                         zdržel se:     0 
Usnesení č. 33/2019 bylo přijato. 

 

 

3. Volba ověřovatelů zápisu 

 
Místostarosta navrhl určit ověřovateli zápisu Miroslava Srcha a Jana Urbánka. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani další návrhy. 
 

Návrh usnesení č. 34/2019: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje ověřovatele zápisu Miroslava Srcha a Jana 

Urbánka. 

                      
Hlasování:                pro:     12                         proti:     0                         zdržel se:     2 

Usnesení č. 34/2019 bylo přijato. 

 

  

4. Zpráva ověřovatelů zápisu ze zasedání ZO konaného dne 15.04.2019 

 

Jiří Oktábec a Václav Vohradský sdělili, že provedli kontrolu zápisu se zasedání ZO 
konaného dne 15.04.2019 a nedostatky nebyly zjištěny. 
 

Usnesení č. 35/2019 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí zprávu ověřovatelů. 

 

 

5. Informace starosty 

 

Starosta obce přivítal všechny přítomné a podal informace, které se týkaly: 

- Centra celoživotního a zájmového vzdělávání (fara) – stavební práce jsou dokončeny, 
   vybavení bude dodáno do 18.06.2019, slavností otevření centra je plánováno na konec  
   června, popř. začátek července 

- sběrného dvora – dodělává se oplocení dvora, konzultační firma připravuje znění nové 
   veřejné vyhlášky pro legalizaci provozu  

- trafostanice pro MZŠ a MŠ Obecnice – chybí pouze dodat elektroměr, dle sdělení ČEZ 
   bude osazen během 1 měsíce 
- osázení křižovatky u kostela zelení – je hotovo, záhony jsou zasypány kamínkem pro  

   udržení vlhkosti 
- plánované výměnu vodovodního řadu – cena dle rozpočtu je cca 16 mil. Kč, z toho 4 mil.  

  činí oprava komunikace, v současné době je řešena se SÚS možnost upuštění od úpravy 
  komunikace, vzhledem k plánované opravě celé této komunikace Středočeským krajem  
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- možnosti placení na obecním úřadu platební kartou vše, kromě poplatků za legalizaci 

  a vidimaci 
- problémů s pitnou vodou – vody je nedostatek (napouštění bazénů), z tohoto důvodu bylo 

  přistoupeno k zákazu napouštění a zalévání 
 
Usnesení č. 36/2019 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí informace starosty. 

  

 
6. Informace o přijatých rozpočtových opatřeních 

 

Účetní obce informovala přítomné zastupitele o rozpočtových opatřeních, které na základě 
pověření schválila rada obce: 

- č. 1/2019 - navýšení příjmů o 258 400,- Kč (transfery – souhrnný dotační vztah) 
                  - navýšení výdajů o 258 400,- Kč (běžné výdaje – platby DPH) 
                  - rozpočtové opatření bylo schváleno dne 21.01.2019 usnesením č. 2/7/2019  

- č. 2/2019 – úpravy běžných výdajů – přesuny mezi paragrafy rozpočtové skladby (doprav- 
                     ní obslužnost snížení o 20 000,- Kč, úpravy drobných vodních toků navýšení 

                     o 30 000,- Kč, MZŠ navýšení o 25 000,- Kč, knihovna navýšení o 5 000,- Kč 
                     a činnost místní správy snížení o 40 000,- Kč) 
                  - rozpočtové opatření bylo schváleno dne 18.03.2019, usnesením č. 6/7/2019 

- č. 3/2019 - navýšení příjmů o 15 058 000,- Kč (transfery – dotace na volby do EP 58 000,- 
                    Kč a převody mezi vlastními rozpočtovými účty navýšení o 15 000 000,- Kč 

                 - navýšeni výdajů o 15 058 000,- Kč (běžné výdaje navýšení o 15 038 000,- Kč,  
                   z toho pitná voda snížení o 782 000,- Kč, úpravy drobných toků navýšení 
                   o 400 000,- Kč, MZŠ navýšení o 242 000,- Kč, bytové hospodářství navýšení 

                   o 100 000,- Kč, sběrný dvůr navýšení o 20 000,- Kč, volby do EP navýšení 
                   o 58 000,- Kč a převody mezi vlastními rozpočtovými účty navýšeni  

                   o 15 000 000,- Kč a kapitálové výdaje navýšení o 20 000,- Kč na V. etapu  
                   kanalizace) 
                - rozpočtové opatření bylo schváleno dne 22.05.2019, usnesením č. 9/2/2019 

 
Usnesení č. 37/2019: 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí informace o přijatých rozpočtových 

opatřeních. 

 

 

7. Schválení roční účetní závěrky za rok 2018 

 

Účetní obce Alena Kadlecová seznámila přítomné s výsledkem řídící kontroly účetní  závěrky 
za rok 2018, nahrazující interní audit a dále s účetními výkazy sestavenými k 31.12.2018  

a  inventarizační zprávou o inventarizaci provedené k 31.12.2018. Dále uvedla, že obec 
dosáhla celkový hospodářský výsledek za rok 2018 - zisk ve výši 12 672 450,28 Kč.  

K předloženým dokumentům neměl nikdo připomínky ani dotazy a bylo přistoupeno ke 
schválení účetní závěrky obce za rok 2018. Protokol o schvalování účetní závěrky obce  za 
rok 2018 je přílohou č. 3 tohoto zápisu. 

 
Návrh usnesení č. 38/2019: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje účetní závěrku za rok 2018 a zároveň souhlasí 

s převodem celkového hospodářského výsledku za rok 2018 ve výši 12 672 450,28 Kč  
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na účty výsledků hospodaření předcházejících účetních období. 

 

Hlasování:              pro    14          proti     0          zdržel se     0  

Usnesení č. 38/2019 bylo přijato. 

 

 

8. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2018 

 

Účetní obce Alena Kadlecová seznámila přítomné se zveřejněným návrhem závěrečného účtu 

obce za rok 2018 (příloha č. 4 tohoto zápisu) v rozsahu: 
- plnění příjmů a výdajů za r. 2018 – bod 1) návrhu 
- hospodaření s majetkem, finančními prostředky, pohledávky, závazky a hospodářský výsle- 

  dek obce – body 2) – 5) návrhu 
- přehled výběrových řízení v roce 2018 – bod 6) návrhu 

- hospodaření příspěvkových organizací – bod 7) návrhu 
- vyúčtování finančních vztahů k veřejným rozpočtům, členství v DSO a ostatních organiza- 
   cích, vyúčtování poskytnutých příspěvků a tvorba fondů – body 8) – 9) návrhu 

- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 – bod 10) a příloha č. 2 
  návrhu závěrečného účtu obce za rok 2018 
a uvedla, že návrh závěrečného účtu je zveřejněn na úřední desce ode dne 22.05.2018 dosud   

a nebyly občany podány písemně žádné připomínky k tomuto návrhu. 
 

Místostarosta obce vyzval přítomné k podání připomínek, žádné připomínky ani dotazy 
nebyly vzneseny. 
 

Návrh usnesení č. 39/2019: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje závěrečný účet obce a zprávu o výsledku 

přezkoumání hospodaření, která je součástí závěrečného účtu obce za rok 2018 při jeho 

projednávání a souhlasí s celoročním hospodařením obce bez výhrad.  

 

Hlasování:              pro    14          proti     0          zdržel se     0  

Usnesení č. 39/2019 bylo přijato. 

 

 

9. Prodej části pozemku parc. č. 994/1 v k.ú. Obecnice 

 

Starosta Josef Karas přítomným připomněl, že se jedná o pozemek před rodinným domem č.p. 
97, záměr prodeje byl schválen na předchozím zasedání. Přesná výměra prodávané části 

pozemku bude stanovena na základě geometrického plánu, který bude zpracován na náklady 
žadatelky pí. ……………………., jedná ce o cca 140 m2. Dále starosta navrhl prodejní cenu 
ve výši 100,- Kč/m2, vzhledem k tomu, že se jedná o historicky připlocený pozemek k rodin- 

nému domu. 
 

Místostarosta vyzval přítomné k podání návrhů a vznesení dotazů, žádné dotazy ani návrhy 
předloženy nebyly a místostarosta nechal nejdříve hlasovat o prodeji části pozemku parc.  
č. 994/1 v k.ú. Obecnice. 

 

Návrh usnesení č. 40/2019 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje prodej části pozemku parc. č. 994/1v k.ú. Obecnice 

paní ……………………., majitelce rodinného domu čp. 97.   
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Hlasování:              pro     14          proti     0          zdržel se     0 

Usnesení č. 40/2019 bylo přijato. 

 

Nyní nechal místostarosta hlasovat o navržené prodejní ceně pozemku ve výši 100,- Kč/m2. 
 

Návrh usnesení č. 41/2019 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje prodejní cenu části pozemku parc. č. 994/1 v k.ú. 

Obecnice ve výši 100,- Kč/m2.  

 

Hlasování:              pro     14          proti     0          zdržel se     0 

Usnesení č. 41/2019 bylo přijato. 

 

 

10. Prodej části pozemku parc. č. 5/4 v k.ú. Oseč 

 

Starosta obce přítomným sdělil, že se jedná o část pozemku v Oseči u domu čp. 1, vlastník 

domu původně žádal o prodej a směnu tohoto pozemku a pozemku parc. č. 5/3 v k.ú. Oseč, po 
zaměření byly zjištěny nesrovnalosti, takže nyní se jedná pouze o prodej části pozemku parc. 
č. 5/4. 

 
Zastupitel Václav Vohradský vznesl dotaz, zda by nebylo vhodné řešit situaci až po vyřešení 

nesrovnalostí.  
 
Starosta obce navrhl, že by bylo vhodné o prodeji pozemku hlasovat a konečné rozhodnutí  

o realizaci prodeje nechat na žadateli.  
 

Žádné další připomínky, návrhy ani dotazy vzneseny nebyly a místostarosta vyzval 
zastupitele k hlasování o prodeji části pozemku parc. č. 5/4 v k.ú. Oseč. 
 

Návrh usnesení č. 42/2019 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje prodej části pozemku parc. č. 5/4 v k.ú. Oseč. 

 

Hlasování:              pro     14          proti     0          zdržel se     0 

Usnesení č. 42/2019 bylo přijato. 

 

Dále starosta navrhl prodejní cenu 100,- Kč/m2, vzhledem k tomu, že se jedná o historicky 

připlocený pozemek. 
 

Další návrhy vzneseny nebyly a bylo přistoupeno k hlasování. 
 
Návrh usnesení č. 43/2019 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje prodejní cenu části pozemku parc. č. 5/4 v k.ú. Oseč 

ve výši 100,- Kč/m2.  

 

Hlasování:              pro     14          proti     0          zdržel se     0 

Usnesení č. 43/2019 bylo přijato. 
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11. Žádosti o dotaci 

a) Linka bezpečí 

Starosta sdělil, že příspěvek na činnost byl poskytnut již v roce 2018 a rada navrhuje 

poskytnout v letošním roce opět příspěvek ve výši 7 500,- Kč. 
 
Žádný další návrh nebyl podán a místostarosta vyzval zastupitele k hlasování. 

 

Návrh usnesení č. 44/2019 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje uzavření smlouvy a poskytnutí dotace ve výši 7 500,- 

Kč na provoz Linky bezpečí. 

 

Hlasování:              pro     14          proti     0          zdržel se     0 

Usnesení č. 44/2019 bylo přijato. 

 

b) Český červený kříž – oblastní spolek Příbram 

Starosta seznámil přítomné se žádostí o poskytnutí příspěvku na provoz bezplatné stanice 

první pomoci na Orlické přehradě, v kempu Bor, v případě potřeby i v dalších kempech.   
O příspěvek dosud nežádali a rada navrhuje poskytnout příspěvek ve výši 2 000,- Kč. 
 

Žádný jiný návrh podán nebyl a bylo přistoupeno k hlasování.  
 

Návrh usnesení č. 45/2019 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje uzavření smlouvy a poskytnutí dotace ve výši 2 000,- 

Kč Českému červenému kříži – oblastní spolek Příbram. 

 

Hlasování:              pro     14          proti     0          zdržel se     0 
Usnesení č. 45/2019 bylo přijato. 

 

c) TJ Slavoj Obecnice – lední hokej 

Starosta sdělil, že se jedná o účelovou dotaci na nákup hokejových dresů a štulpen ve výši 
15 000,- Kč, celková cena činí 24 000,- Kč. Rada navrhuje poskytnutí účelové dotace ve výši 
15 000,- Kč. 

 
Žádný jiný návrh vznesen nebyl a bylo zahájeno hlasování. 

 

Návrh usnesení č. 46/2019 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje uzavření smlouvy a poskytnutí účelové dotace ve 

výši 15 000,- Kč TJ Slavoj Obecnice – lední hokej. 

 

Hlasování:              pro     14          proti     0          zdržel se     0 

Usnesení č. 46/2019 bylo přijato. 

 

c) Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením 

Starosta sdělil, že tato organizace žádá o příspěvek každoročně, vzhledem k tomu, že členkou 
je i jedna občanka obce.  Je poskytován příspěvek ve výši 1 000,- Kč. Rada navrhuje poskyt- 

nutí ve stejné výši. 
 

Žádný jiný návrh vznesen nebyl a bylo zahájeno hlasování. 
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Návrh usnesení č. 47/2019 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje uzavření smlouvy a poskytnutí příspěvku ve výši  

1 000,- Kč Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením. 

 

Hlasování:              pro     14          proti     0          zdržel se     0 

Usnesení č. 47/2019 bylo přijato. 

 

 

12. Žádost o aktualizaci výměry propachtovaných pozemků 

Radní Jan Karas seznámil přítomné se žádostí pana Přemysla Jaroše, který požaduje ze 
smlouvy vyřadit neobdělatelné pozemky. K tomu sdělil, že tyto pozemky jsou neobdělatelné 

pouze z části a proto navrhuje je ponechat ve smlouvě. Dále uvedl, že je potřeba vyřadit 
pozemky, u kterých bylo mezitím rozhodnuto o jejich prodeji či směně. 
 

Místostarosta vyzval přítomné k podání návrhů, dotazů a připomínek, žádné nebyly vzneseny 
a bylo přistoupeno k hlasování.   

 

Návrh usnesení č. 48/2019 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje úpravu smlouvy o pachtu pouze o prodávané a 

směňované pozemky. 

 

Hlasování:              pro     14          proti     0          zdržel se     0 

Usnesení č. 48/2019 bylo přijato. 

 

 

13. Schválení předkupního práva na pozemek 

Starosta seznámil přítomné se žádostí pana ……………… o uzavření smlouvy na předkupní 
právo na pronajatou část pozemku parc. č. 58/2 v k.ú. Obecnice. K tomu sdělil, že tuto 

možnost řešil s právníkem a smlouvu lze dle zákona uzavřít. 
 

Nikdo neměl žádné připomínky a bylo přistoupeno k hlasování.  
 

Návrh usnesení č. 49/2019 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje uzavření smlouvy o předkupním právu na část 

pozemku parc. č. 58/2 v k. ú. Obecnice s panem ……………………. 

 

Hlasování:              pro     13          proti     1          zdržel se     0 

Usnesení č. 49/2019 bylo přijato. 

 

 

14. Darování pozemků parc.č. 996/57, 996/59, 996/34, 996/33, 996/31 a 996/53 

v k.ú. Obecnice 

 

Starosta  uvedl, že na zasedání zastupitelstva dne 15.04.2019 byl odsouhlasen záměr darování 
uvedených pozemků. Vzájemným darováním pozemků se Středočeským krajem budou 
vyřešeny majetkové vztahy k pozemkům, po kterých je veden chodník na hřbitov a dále 

k pozemků na křižovatce na návsi. 
Z tohoto důvodu je potřeba odsouhlasit darování výše uvedených pozemků. 
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Žádné další návrhy ani dotazy vzneseny nebyly a bylo zahájeno hlasování.  

 

Návrh usnesení č. 50/2019 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje darování pozemků parc.č. 996/57, 996/59,996/34, 

996/33, 996/31 a 996/53 v k.ú. Obecnice Středočeskému kraji.  

 

Hlasování:              pro     14          proti     0          zdržel se     0 

Usnesení č. 50/2019 bylo přijato. 

 

 

15. Diskuze 

 

- pan ……………… ml. vznesl dotaz na možnost vybudování sprch u tělocvičny ve škole.  

  Sdělil, že oslovil zúčastněné s možností udělání sprchy v místnosti malého WC, ředitel 

  školy s touto možností předběžně souhlasil. Dále sdělil, že předběžná cena je cca 47 tis. Kč, 

  předpoklad prací od 01.07.2019 

  - ……………………….. sdělila svůj názor, že pro 2 sprchy není dost místa 

  - starosta Josef Karas sdělil, že není finanční problém sprchy udělat, ale potřeba zvážit, 

    zda jednu či dvě s ohledem na hygienické předpisy 

 

- zastupitel Jan Zelenka k problémům s nedostatkem vody navrhl, aby byl obecním úřadem 

  veden pořadník žádostí na napouštění bazénů 

  - k tomu starosta sdělil, že všichni mohou podávat návrhy, jak situaci řešit, dle jeho názoru, 

     bohužel pořadník nic nevyřeší   

  - pan …………………. vznesl dotaz, zda je možno zásobovat přes hasiče 

    - k tomu starosta sdělil, že někteří občané tuto možnost využívají, ale voda je z cisterny 

       rezavá 

 

- starosta Josef Karas dále sdělil: 

   - bude vypracován sazebník úhrad dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

      k informacím  

   - COOP Příbram dosud neodpověděl na naší žádost o odkoupení bývalé prodejny smíšeného 

      zboží 

   -  do 30.06. mají členové rady obce podat majetková přiznání za rok 2018 

 

- zastupitel Jan Zelenka vznesl dotaz, zda bude provedeno odbahnění Velkého veského ryb- 

   níka 

   - starosta odpověděl, že zatím není vypsán žádný dotační titul, ze které bylo akce mohla 

     být spolufinancována. Problémem je nemožnost uložení kalu z rybníka, protože obsahuje 

     kadmium. 

 

Usnesení č. 51/2019: 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí příspěvky do diskuze. 

 

Přílohy zápisu: 

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



 
9 

 

3) Protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 2018 

4) Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018 
 

 
Místostarosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 20,25 hod. 
 

Zápis byl vyhotoven dne 13.06.2019 a obsahuje celkem 9 stran. 
 

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

Ověřovatelé:                 Miroslav Srch                ………………………… 

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

 

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

  
 

 

 

     

                                           

 

 

 


