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Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Obecnice 

konaného dne 15.04.2019 

 

Celkový počet členů ZO:                         15 

Přítomno:                                                 při zahájení jednání 14, v průběhu jednání 

                                                                 přišel 1 člen  

Nepřítomno:                                              0 

Hosté:                                                        4 

(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 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. Projednání nabídky prodeje nemovitosti čp. 126 Staročeská 
                                               hospoda   

                                           7. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 994/1v k.ú. Obecnice 
                                           8. Záměr darování pozemků parc. č. 996/57, 996/59 a 996/34 
                                               v k.ú. Obecnice  

                                           9. Diskuze 
 

Potom vyzval zastupitele k podání návrhů na doplnění, popř. změny programu zasedání.  
Starosta Josef Karas navrhl doplnit bod č. 8 programu o 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, 
včetně rozšířeného bodu č. 8 zveřejněného programu. 
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Návrh usnesení č. 25/2019 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje předložený program zasedání, včetně doplnění bodu 

8. 

 
Hlasování:                pro:     14                        proti:     0                         zdržel se:     0 
Usnesení č. 25/2019 bylo přijato. 

 

 

3. Volba ověřovatelů zápisu 

 
Místostarosta navrhl určit ověřovateli zápisu Jiřího Oktábce a Václava Vohradského. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani další návrhy. 
 

Návrh usnesení č. 26/2019: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje ověřovatele zápisu Jiřího Oktábce a Václava 

Vohradského. 

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

Usnesení č. 26/2019 bylo přijato. 

 

  

4. Zpráva ověřovatelů zápisu ze zasedání ZO konaného dne 04.03.2019 

 

Martin Sirotek a Jan Urbánek sdělili, že provedli kontrolu zápisu se zasedání ZO konaného  
dne 04.03.2019 a nedostatky nebyly zjištěny. 
 

Usnesení č. 27/2019 

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) – probíhají závěrečné práce (podlahy,  
   instalace vytápění tepelným čerpadlem a elektrickým kotlem, omítky. Interiéry jsou již  
   vymalovány, bude se dělat střecha, vč. 10 střešních oken, výtah. Práce pokračují dle harmo- 

   nogramu, přes dílčí problémy způsobené přestavbou starého objektu 
- sběrného dvora – provedena skrývka, osazeny obrubníky, vybudována vsakovací jáma  

   a nádrž, koncem týdne bude instalována elektrická přípojka. Termín dokončení je plánován 
   na 31. května 
 

Nyní se dostavil poslední člen zastupitelstva. 
 

- výměny vodovodu od domu čp. 7 k domu čp. 271 v délce cca 1,1 tis. m – je dokončena  
   projektová dokumentace, probíhá jednání se Správou a údržbou silnic. V květnu proběhne 
   výběrové řízení a v červnu by měly být práce zahájeny 

- dotace na opravu mostu na Cejnovně – byla podána žádost 
- mostu u Antropiusů – po projednání s Policií ČR bude uzavřen pro vozidla, pro pěší bude  

   v provozu. Výměna mostu proběhne během cca 2 let s náklady cca 8 mil. Kč 
- provedené kontroly Eko-Kom zaměřené na vynakládání prostředků za tříděný odpad – bez 
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   připomínek 

- územního plánu – proběhlo jednání na KÚ Středočeského kraje, ze kterého vyplynul 
  požadavek na etapizaci nebo vyřazení některých pozemků ze zástavbových území. Další 

  jednání budou probíhat v následujícím období 
 
Usnesení č. 28/2019 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí informace starosty. 

  

 
6. Projednání nabídky prodeje nemovitosti č.p. 126 Staročeská hospoda 

 

Starosta shrnul předchozí události týkající se této nemovitosti – majitel původně uvažoval  
o zrušení sálu a jeho přestavbě na ubytovací zařízení. Na pronájem sálu majitel přistoupit 

nechtěl. Následně majitel nabídl obci k prodeji celou nemovitost včetně pozemků za cenu 
4,5 mil. Kč. Rada obce nabídku projednala a doporučuje ji zastupitelstvu ke schválení. 
Dále uvedl, že dle usnesení č. 23/2019 podal žádost o odprodej bývalé prodejny 

Průmyslového zboží, majitel Coop Příbram zatím nijak nereagoval. Podotkl, že v případě 
koupě tohoto objektu by bylo do přestavby investovat cca 6 mil. Kč, kdežto sál Staročeské 

hospody je funkční okamžitě a případné úpravy lze dělat průběžně. 
 
Zastupitelka Dita Paboučková vznesla dotaz, zda má obec dostatek finančních prostředků na 

tuto akci. 
 

Starosta odpověděl, že financování by bylo realizována pouze z vlastních prostředků obce 
– v současné době je na účtech cca 31 mil. Kč, takže i při realizaci všech plánovaných akcí,  
bude možno nákup financovat.  

 
Zastupitel Josef Hudeček znovu zhodnotil, že pro obec je potřebné, aby byl sál k dispozici 

a doporučil nákup realizovat. 
 
Radní Jan Karas sdělil, že je rovněž pro nákup a zda je uvažováno o pronájmu objektu. 

 
Starosta Josef Karas zdůraznil, že potřeba vše řádně projednat, vyjmenoval akce, pro které je 

sál potřeba k zachování kulturního života v obci. 
 
Zastupitel Jiří Oktábec vznesl dotaz, pokud dojde k nákupu, jak bude objekt pokračovat dále. 

 
Starosta uvedl, že provoz by byl řešen formou pronájmu, kdy po odkoupení nemovitosti by se 

zveřejnil záměr pronájmu. K tomu podotkl, že současný majitel by byl ochoten činnost dále 
provozovat jako nájemce. 
 

Žádné další dotazy, připomínky ani návrhy vzneseny nebyly a místostarosta nechal hlasovat 
o nákupu nemovitosti čp. 126 v Obecnici.   

 

Návrh usnesení č. 29/2019 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje nákup nemovitosti č.p. 126 v Obecnici – Staročeská 

hospoda za cenu 4,5 mil. Kč .  

 

Hlasování:              pro     15          proti     0          zdržel se     0 

Usnesení č. 29/2019 bylo přijato. 
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7. Záměr prodeje části  pozemku parc. č. 994/1 v k.ú. Obecnice 

 

Starosta Josef Karas přítomným sdělil, že se jedná o pozemek před rodinným domem č.p. 97, 

který je historicky připlocen cca 100 let, výměra připoloceného pozemku je cca 140 m2. 
Podotkl, že připolocené pozemky u sousedních domů již byly vyřešeny v předchozích 
obdobích a zbývá vyřešit pouze tento pozemek. 

 
Místostarosta vyzval přítomné k podání návrhů a vznesení dotazů, žádné dotazy ani návrhy 

předloženy nebyly a místostarosta nechal hlasovat o záměru prodeje části pozemku parc. č. 
994/1 v k.ú. Obecnice. 
 

Návrh usnesení č. 30/2019 

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

Obecnice.  

 

Hlasování:              pro     15          proti     0          zdržel se     0 

Usnesení č. 30/2019 bylo přijato. 

 

 

8. Záměr darování pozemků parc.č. 996/57, 996/59, 996/34, 996/33, 996/31 a 996/53 

v k.ú. Obecnice 

 

Starosta  uvedl, že se je nutno dořešit majetkové vztahy k pozemkům, po kterých je veden 
chodník na hřbitov a dále k pozemků na křižovatce na návsi. Některé části těchto staveb jsou 

realizovány na pozemcích, jejichž vlastníkem je Středočeský kraj. Tento vlastník požaduje 
majetkové vztahy vyřešit vzájemným darováním pozemků o stejné výměře, nikoliv směnou. 

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

 

Návrh usnesení č. 31/2019 

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

996/59,996/34, 996/33, 996/31 a 996/53 v k.ú. Obecnice.  

 

Hlasování:              pro     15          proti     0          zdržel se     0 

Usnesení č. 31/2019 bylo přijato. 

 

 

9. Diskuze 

 

- starosta upozornil zastupitele, že další veřejné zasedání zastupitelstva bude v průběhu  

  června, na tomto zasedání se bude projednávat závěrečný účet a účetní závěrka obce 

  za rok 2018 

   

- dále starosta požádal zastupitele o souhlas s poskytnutím e-mail. adres DSO ORP Příbram, 

  souhlas je vyžadován pro dodržení GDPR 

 

- starosta přítomné krátce seznámil s projektem ,,Obce jinak“, který nabízí možnosti řešení  

  odpadového hospodářství obce  
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- zastupitel Jan Zelenka vznesl dotaz, zda je možnost postihu občanů, kteří netřídí odpad  

  - starosta odpověděl, že toto nelze řešit žádným postihem, ale pouze pobídkami 

 

- starosta obce sdělil, že v současné době se začíná osazování křižovatky na návsi 

  - k tomu zastupitel Jan Zelenka podotkl, že v Příbrami je omezený výběr stromků, zda je 

    možné jiné řešení nákupu  

    - starosta navrhl, že nákup by mohl být realizován ve spolupráci s firmou Petunia, s. r. o. 

 

Usnesení č. 32/2019: 

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 19,50 hod. 
 

Zápis byl vyhotoven dne 18.04.2019 a obsahuje celkem 5 stran. 
 

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

Ověřovatelé:                 Jiří Oktábec                    ………………………… 

                                           
                                       Václav Vohradský         ………………………… 

 

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

  
 

 

 

     

                                           

 

 

 


