
Zápis z     veřejného zasedání Zastupitelstva obce Obecnice

konaného dne 19.12.2019

Celkový počet členů ZO:                         15

Přítomno:                                                 15 

Nepřítomno:                                              0

Hosté:                                                        3

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

1. Zahájení

Zasedání bylo zahájeno a řízeno Bohumilem Svobodou, místostarostou obce v 19,03 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. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2020
                                           7. Pronájem hospody 
                                           8. Diskuze 

a 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. 85/2019
Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje předložený program zasedání.

Hlasování:                pro:     15                        proti:     0                         zdržel se:     0
Usnesení č. 85/2019 bylo přijato.
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3. Volba ověřovatelů zápisu

Místostarosta navrhl určit ověřovateli zápisu Václava Vohradského a Jana Urbánka.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani další návrhy.

Návrh usnesení č. 86/2019:
Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje ověřovatele zápisu Václava Vohradského a Jana 
Urbánka.
                     
Hlasování:                pro:     14                         proti:     0                         zdržel se:     1
Usnesení č. 86/2019 bylo přijato.

 
4. Zpráva ověřovatelů zápisu ze zasedání ZO konaného dne 25.11.2019

Miroslav Srch sdělil, že provedli kontrolu zápisu se zasedání ZO konaného dne 25.11.2019 
a nedostatky nebyly zjištěny.

Usnesení č. 87/2019
Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí zprávu ověřovatelů.

5. Informace starosty

Starosta obce podal informace, které se týkaly:
- stavu vodovodního řadu 
   – v roce 2020 bude prováděna výměna potrubí od čp. 7 k čp. 271 
       - v lednu až únoru 2020 proběhne výběrové řízení na dodavatele
       - zahájení prací je předběžně plánováno na duben, k tomu je potřeba vyřídit souhlas
         s uzávěrkou komunikace a souhlasy vlastníků pozemků, po kterých je vodovodní řad
         veden
    - byla odstraněna porucha u čp. 85 (litinová roura 150)
- řešení nedostatku vody – pod Třemošnou voda není, je nutno zvážit možnost využití studen 
   VLS s.p. a dále řešení vrtem
- projednávání protipovodňových opatření – bylo navrženo řešení Pod Sítnou svedení lesem
   do Octárny
- hřiště u MŠ – byla pořízena 2. košobranka - již je zabetonovaná
- Destinační agentury Brdy – dnes proběhla valná hromada – je v plánu vybudování 
   parkoviště a řešení informačního centra
  520 tis. Kč

Usnesení č. 88/2019
Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí informace starosty.
 

6. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2020

Účetní obce seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2020 v rozsahu přílohy č. 3 
tohoto zápisu s tím, že všichni zastupitelé návrh obdrželi v elektronické podobě v předstihu 
před zasedáním OZ. Uvedla, že předkládaný návrh rozpočtu vychází ze schválené aktualizace 
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střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020, závaznými ukazateli jsou na straně příjmů 
rozpočtové třídy a na straně výdajů paragrafy, členění dle rozpočtových tříd. Návrh rozpočtu 
je sestaven jako schodkový a byl zveřejněn na úřední desce i elektronické úřední desce dne
03.12.2019. V návrhu rozpočtu jsou daňové příjmy ve výši 23 000 tis. Kč, nedaňové příjmy
ve výši 650 tis. Kč, kapitálové příjmy ve výši 200 tis. Kč a transfery ve výši 3 520 tis. Kč,
tj. celkem příjmy ve výši 27 370 tis. Kč. Běžné výdaje v členění dle paragrafů činí celkem 
25 725 tis. Kč a kapitálové výdaje v členění dle paragrafů činí 8 470 tis. Kč. Výdaje celkem 
činí 34 195 tis. Kč. Předpokládaný schodek rozpočtu na rok 2019 činí 6 825 tis. Kč, tento 
schodek bude kryt přebytky předchozích let, vzhledem k tomu, že předpokládaný stav 
finančních prostředků k 31.12.2019 je cca 26 mil. Kč.  

Místostarosta obce Bohumil Svoboda vyzval přítomné k podání dalších návrhů na doplnění 
popř. změny navrhovaného rozpočtu. 

Starosta obce seznámil přítomné se žádostí TJ Slavoj Obecnice o poskytnutí dotace na provoz
na rok 2020 ve výši 300 tis. Kč, z důvodu nutnosti nákupu pozemků pod hřištěm. Rada obce
na svém zasedání dne 09.12.2019 tuto žádost projednala a doporučila se schválení. Vzhledem
k tomu, že v návrhu rozpočtu je uvažováno s dotací ve výši 100 tis. Kč, bylo by vhodné tuto
výši upravit, dle nových skutečností.

K návrhu starosty ani k přeloženému návrhu rozpočtu na rok 2020 nebyly vzneseny žádné 
dotazy ani podány jiné návrhy a místostarosta vyzval zastupitele k hlasování o rozpočtu na 
rok 2020, včetně navýšení běžných výdajů o částku 200 tis. Kč, dle návrhu starosty obce.
Upravený návrh rozpočtu na rok 2020 je přílohou č. 3a) tohoto zápisu. 

Návrh usnesení č. 89/2019:
Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje rozpočet na rok 2020 v rozsahu přílohy č. 3 a) 
tohoto zápisu. Rozpočet je schválen jako schodkový s tím, že schodek je kryt přebytky 
předchozích let a závaznými ukazateli jsou na straně příjmů rozpočtové třídy a na straně 
výdajů paragrafy, v třídění dle rozpočtových tříd.  

Hlasování:                pro:     15                         proti:     0                         zdržel se:     0
Usnesení č. 89/2019 bylo přijato.

8. Pronájem hospody

Starosta přítomným sdělil, že vzhledem k tomu, že Staročeská hospoda již přešla do 
vlastnictví obce, je potřeba vyhlásit výběrové řízení na nájemce objektu a stanovit podmínky 
pronájmu a výběrového řízení. Rada obce navrhuje stanovit minimální měsíční nájemné ve 
výši 5 tis. Kč, veškeré další provozní náklady (otop, el.energie, voda, stočné atd.) bude 
hrazeno nájemcem. Dále rada navrhuje uzavření smlouvy na dobu neurčitou, s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce.

Zastupitel Martin Sirotek vznesl dotaz, kdo bude hradit případné náklady na opravy.

Starosta odpověděl, že běžné opravy by hradil nájemce, velké opravy a úpravy objektu obec.

Dále starosta navrhl, aby výběrové řízení bylo vyhlášeno s termínem podávání návrhů do 
10.02.2020 do 18,00 hod., kdy by proběhlo výběrové řízení. Členy výběrové komise by byly 
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všichni zastupitelé, následně by při zasedání zastupitelstva od 19,00 hod. 10.02.2020 byl 
schválen vybraný nájemce.

Žádné další dotazy ani návrhy vzneseny nebyly a předsedající vyzval k hlasování o záměru 
pronájmu Staročeské hospody a podmínkách výběrového řízení.

Návrh usnesení č. 90/2019:
Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje záměr pronájmu Staročeské hospody a podmínky 
výběrového řízení: minimální výše nájemného 5 tis.kč/měsíc a provozování hostinské 
činnosti, s termínem do 10.02.2020. 

Hlasování:                pro:     15                         proti:     0                         zdržel se:     0
Usnesení č. 90/2019 bylo přijato.

9. Diskuze

- starosta zastupitelům připomněl termín výběrového řízení na pronájem Staročeské hospody
  10.02.2020 v 18,00 hod. a následující zasedání OZ od 19,00 hod.. 
  Dále starosta poděkoval přítomným za spolupráci a připomněl roznesení vánočních balíčků
  vybraným občanům 

- zastupitel Jan Zelenka sdělil, že by bylo vhodné upozornit občany na nutnost úklidu 
  obecních pozemků, na kterých mají občané uložený vlastní majetek
  - starosta navrhl zastupiteli, aby napsal upozornění do Obecnického zpravodaje

- místostarosta Bohumil Svoboda upozornil přítomné, že u školy je vzácný strom - korkový 
  dub, o který by bylo vhodné pečovat
  - starosta obce odpověděl, že v rámci revitalizace obecní zeleně bude řešena i poradenská
    Činnost

- pan ……………………… vznesl dotaz, zda bude řešena oprava mostu u čp. 64
  - starosta obce odpověděl, že v havarijním stavu je především most u čp. 88, ale i most 
    u čp. 64 a další mosty na místních komunikacích potřebují opravu. Vzhledem k finanční
    náročnosti bude řešeno postupně, i s ohledem na nutnost objízdných tras 

Usnesení č. 91/2019:
Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí příspěvky do diskuze.

Přílohy zápisu:
1)   Prezenční listina
2)   Oznámení o konání zasedání ZO, vč. Programu
3)   Návrh rozpočtu obce na rok 2020
3a) Upravený návrh rozpočtu obce na rok 2020

Místostarosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19,55 hod.
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Zápis byl vyhotoven dne 20.12.2019 a obsahuje celkem 5 stran.

Zapsala:                         Alena Kadlecová            …………………………
 
Ověřovatelé:                 Václav Vohradský          …………………………
                                          
                                        Jan Urbánek                   …………………………

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