
Zápis z     veřejného zasedání Zastupitelstva obce Obecnice

konaného dne 25.11.2019

Celkový počet členů ZO:                         15

Přítomno:                                                 15 

Nepřítomno:                                              0

Hosté:                                                        8

(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. Úprava střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 
                                           8. Schválení vyhlášky o stanovení systému shromažďování,
                                               sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
                                               odpadů na území obce Obecnice     
                                           9. Žádost o prodej pozemku parc.č. 798/229 v k.ú. Obecnice
                                         10. Žádost o pronájem vodní plochy ,,Hlinovka“
                                         11. Úprava ceny stočného
                                         12. Žádost o dotaci: a) Československá obec legionářská
                                                                          b) Klub stomiků ILCO Příbram
                                         13. Nákup pozemku parc.č. 158/49 a části pozemku parc.č. 241
                                               v k.ú. Obecnice
                                         14. Diskuze 
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Potom vyzval zastupitele k podání návrhů na doplnění, popř. změny programu zasedání. 
Starosta požádal o změnu pořadí programu, a to zařadit bod č. 10. Žádost o pronájem vodní 
plochy ,,Hlinovka“ za bod č. 4. Zpráva ověřovatelů zápisu. 
Dále doplnění bodu č. 8 o schválení vyhlášky o místních poplatcích a schválení vyhlášky o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů.
Žádné další návrhy nebyly podány a předsedající vyzval k hlasování o programu jednání 
upraveném dle návrhů starosty obce. 

Návrh usnesení č. 68/2019
Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje předložený program zasedání včetně navržených 
úprav a doplnění.
Hlasování:                pro:     15                        proti:     0                         zdržel se:     0
Usnesení č. 68/2019 bylo přijato.

3. Volba ověřovatelů zápisu

Místostarosta navrhl určit ověřovateli zápisu Zdeňka Petráně a Miroslava Srcha.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani další návrhy.

Návrh usnesení č. 69/2019:
Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje ověřovatele zápisu Zdeňka Petráně a Miroslava 
Srcha.
                     
Hlasování:                pro:     13                         proti:     0                         zdržel se:     2
Usnesení č. 69/2019 bylo přijato.

 
4. Zpráva ověřovatelů zápisu ze zasedání ZO konaného dne 09.09.2019

Jiří Oktábec a Václav Vohradský sdělili, že provedli kontrolu zápisu se zasedání ZO konaného
dne 09.09.2019 a nedostatky nebyly zjištěny.

Usnesení č. 70/2019
Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí zprávu ověřovatelů.

5. Žádost o pronájem vodní plochy ,,Hlinovka“

Starosta seznámil přítomné se žádosti firmy Telmi s. r. o., kterou na zasedání zastupuje její 
jednatel ……………, účelem pronájmu je chov nástražních rybiček na prodej v maloobchodě.
Starosta sdělil, že rybník nemá téměř žádný přítok ani není možno regulovat hladinu, z čehož 
vyplývá nebezpeční úhynu rybiček,  za který obec nemůže nést zodpovědnost.

Zastupitel Zdeněk Petráň vznesl dotaz jakým způsobem bude chov řešen v zimě.
- Zástupce firmy ………….. odpověděl, že v žádném případě se nebudou v ledu sekat
  díry ani dělat jiná opatření.

Zastupitel Jan Zelenka upozornil, že vodní plocha je rovněž využívána jako požární nádrž.
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Radní Jan Karas shrnul informace, co vše může nastat a za co obec nemůže nést 
zodpovědnost.

Další návrhy ani dotazy vzneseny nebyly a předsedající vyzval zastupitele k hlasování o 
záměru pronájmu vodní plochy ,,Hlinovka“. 

Návrh usnesení č. 71/2019:
Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje záměr pronájmu vodní plochy ,,Hlinovka“.

Hlasování:              pro    15          proti     0          zdržel se     0 
Usnesení č. 71/2019 bylo přijato.

6. Informace starosty

Starosta obce podal informace, které se týkaly:
- dotace na opravy komunikací po povodních – termín realizace byl prodloužen do 
  31.12.2020, vzhledem k tomu, že na Brůdku probíhá výměna elektrického vedení (uložení   
  do země) 
- veřejného osvětlení po provedené výměně vedení na Brůdky budou přidána osvětlovací 
   tělesa
- rekonstrukce elektrického vedení v Oseči, kde rovněž budou osazena nová tělesa
- rekonstrukce vodovodu – byla provedena úprava rozpočtu pro výběrové řízení, akce bude
  řešena z vlastních prostředků obce    
- kontejnerů na Sběrný dvůr – budou dodány počátkem roku 2020
- dotace na užitkový elektromobil – obec dnes obdržela rozhodnutí o přidělení dotace ve výši 
  520 tis. Kč
- dotace na veřejnou zeleň – proběhla formální kontrola žádosti o dotaci – bez závad
- možnosti získat dotaci pro SDH až do výše 1 mil. Kč se spoluúčastí 5%, je jednoznačně
  stanoveno na co lze dotaci použít. V současné době probíhá příprava žádosti o dotaci.  
- dokončení chodníku na návsi u zastávky autobusu směrem na Oseč
- osazení měřičů rychlosti na komunikacích, zatím byly osazeny 3 měřiče, pokud se osvědčí, 
  bude instalován ještě jeden u domu č.p. 271 
- Centra celoživotního a zájmového vzdělávání (fara) 
   – truhlářská dílna je v provozu každé úterý
   - v rukodělná dílna probíhají kurzy keramiky a přednášky
   - v jazykové učebně je angličtina pro předškoláky
   - hernu využívá mateřská škola a 1. třída ZŠ – nácvik motoriky

Usnesení č. 72/2019
Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí informace starosty.
 

7. Informace o přijatých rozpočtových opatřeních

Účetní obce informovala přítomné zastupitele o rozpočtových opatřeních, které na základě 
pověření schválila rada obce:
- č. 7/2019 - navýšení příjmů o 300 000,- Kč (kapitálové příjmy – prodej pozemků)
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                  - navýšení výdajů o 300 000,- Kč (běžné výdaje – ostatní sportovní činnost,
                     bytové hospodářství, finanční činnosti – celkem +200 000,- Kč, kapitálové 
                     výdaje – komunikace + 100 000,- Kč)
                   - rozpočtové opatření bylo schváleno dne 18.09.2019 usnesením č. 15/2/2019 
- č. 8/2019 – snížení běžných výdajů celkem o 111 000,- Kč (silnice -417 000,- Kč, Centrum
                      vzdělávání +60 000,- Kč, Spolkový dům +66 000,- Kč, Multifunkční hřiště
                      +90 000,- Kč, bytové hospodářství +10 000,- Kč, SDH +80 000,- Kč)
                      navýšení kapitálových výdajů o 111 000,- Kč (Centrum vzdělávání)
                   - rozpočtové opatření bylo schváleno dne 23.10.2019, usnesením č. 18/2/2019
- č. 9/2019 - snížení příjmů celkem o 1 122 486,69 Kč (transfery – dotace SDH +48 368,- Kč,
                     dotace MŠMT pro MZŠ +329 792,- Kč, dorovnání dotace na Centrum 
                     vzdělávání -646,69 Kč, převody mezi vlastními rozpočtovými účty -1 500 000,- 
                     Kč)
                  - snížení výdajů celkem o 1 662 208,- Kč (běžné výdaje celkem -6 413 208,- Kč 
                    – silnice -250 000,- Kč, vodovod -5 000 000,- Kč, MZŠ +329 792,- Kč, fin.
                     operace a pojištění +7 000,- Kč, převody mezi vlastními rozpočtovými účty
                     -1 500 000,- Kč, kapitálové výdajč celkem +4 751 000,- Kč – nákup Staročeské
                      hospody +4 501 000,- Kč, silnice – kamerový systém +250 000,- Kč)
                   - úspora finančních prostředků ve výši 539 721,31 Kč  
                - rozpočtové opatření bylo schváleno dne 06.11.2019, usnesením č. 19/1/2019

Usnesení č. 73/2019:
Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí informace o přijatých rozpočtových 
opatřeních.

8. Úprava střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020

Účetní obce seznámila přítomné s potřebou aktualizace, která vyplynula především z potřeby 
výměny vodovodního řadu, vzhledem k jeho havarijnímu stavu, dovybavení Sběrného dvora 
a uzavřených smluv na dotace. 
Dále uvedla, že návrh aktualizace v rozsahu přílohy č. 3) tohoto zápisu byl zveřejněn na 
úřední desce od 08.11.2019, po jeho zveřejnění v souvislosti s uzavřením smlouvy na pořízení
užitkového elektromobilu vznikla potřeba dále navýšit výhled na straně příjmů o částku 520 
tis. Kč (transfery) a na straně výdajů o částku 1 520 tis. Kč (kapitálové výdaje) a dále dle 
jednání s ředitelem MZŠ a MŠ Obecnice o částku 500 tis. Kč na opravu toalet a rekonstrukci 
učeben. Tento upravený návrh aktualizace je přílohou č. 3a) tohoto zápisu.

Místostarosta vyzval přítomné ke vznesení dotazů, námitek a podání návrhů k předloženému 
upravenému návrhu aktualizace výhledu rozpočtu na rok 2020.
Nikdo žádný návrh ani připomínku či dotaz nevznesl a místostarosta vyzval zastupitele 
k hlasování o aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020.

Návrh usnesení č. 74/2019:
Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu na rok 
2020 s tím, že výhled na roky 2021 a 2022 zůstává ve znění schváleném na zasedání 
zastupitelstva obce dne 19.12.2018 (usnesení č. 64/2018).

Hlasování:              pro    15          proti     0          zdržel se     0 
Usnesení č. 74/2019 bylo přijato.
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9. Schválení obecně závazných vyhlášek

Na úvod starosta připomněl, že zastupitelé obdrželi znění projednávaných obecně závazných 
vyhlášek č. 1 – 3/2019 v předstihu v elektronické podobě.

a) Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, 
     přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce
    Obecnice, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Starosta přítomným sdělil, že se jedná o úpravy, které je potřeba provést v souvislosti 
s vybudováním Sběrného dvora a vyzval přítomné k podání návrhů, dotazů a připomínek.

Žádné dotazy, připomínky ani návrhy nebyly podány a předsedající nechal hlasovat o přijetí 
Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019.

Návrh usnesení č. 75/2019:
Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o stanovení 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů na území obce Obecnice, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Hlasování:              pro    15          proti     0          zdržel se     0 
Usnesení č. 75/2019 bylo přijato.

b) Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místních poplatcích

Starosta přítomné seznámil s nutností vydat novou vyhlášku o místních poplatcích 
v návaznosti na změny zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, které vyplývají ze 
zákona č. 278/2019 Sb., s účinností od 01.01.2020.  Sdělil, že se jedná především o změnu 
názvu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt (nově poplatek z pobytu), zrušení poplatku 
z ubytovací kapacity a změn terminologie a formulací osvobození u jednotlivých druhů 
místních poplatků.

Předsedající vyzval přítomné k dotazům, návrhům a připomínkám, jelikož nebyly žádné 
vzneseny, vyzval členy zastupitelstva k hlasování o přijetí Obecně závazné vyhlášky č. 
2/2019. 
 
Návrh usnesení č. 76/2019:
Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místních 
poplatcích.

Hlasování:              pro    15          proti     0          zdržel se     0 
Usnesení č. 76/2019 bylo přijato.

c) Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému 
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     shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
     odpadů

Starosta přítomné sdělil, že důvody pro vydání této vyhlášky jsou shodné jako u Obecně 
závazné vyhlášky č. 2/2019 o místních poplatcích a že vzhledem k tomu, že v dosavadní praxi
obce byla tato oblast řešena samostatnou vyhláškou, byl tento sytém ponechán i pro 
následující období.

Předsedající vyzval přítomné k dotazům, návrhům a připomínkám, jelikož nebyly žádné 
vzneseny, vyzval členy zastupitelstva k hlasování o přijetí Obecně závazné vyhlášky č. 
3/2019. 
 
Návrh usnesení č. 77/2019:
Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 32/2019 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů.

Hlasování:              pro    15          proti     0          zdržel se     0 
Usnesení č. 77/2019 bylo přijato.

10. Žádost o prodej pozemku parc. č. 798/229 v     k.ú. Obecnice

Starosta Josef Karas přítomným připomněl, že se jedná o pozemek, o který žádali dva 
zájemci. Po zveřejnění záměru prodeje tohoto pozemku se přihlásil ještě jeden zájemce a 
všichni zájemci se mezi sebou dohodli, na způsobu rozdělení pozemku na základě nově 
zpracovaného geometrického plánu. Starosta proto navrhuje pozemek prodat zájemcům a to:  
………………, ………………. a ……………… v rozloze dle nového GP za cenu obvyklou, 
tj. 250,- Kč/m2.

Místostarosta vyzval přítomné k podání návrhů a vznesení dotazů, žádné dotazy ani návrhy 
předloženy nebyly a místostarosta nechal nejdříve hlasovat o prodeji pozemku prac.č. 798/229
v k.ú  Obecnice.

Návrh usnesení č. 78/2019
Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje prodej pozemku parc.č. 798/229 v k.ú. Obecnice 
…………….., ………………… a ………………….  

Hlasování:              pro     15          proti     0          zdržel se     0
Usnesení č. 78/2019 bylo přijato.

Nyní nechal místostarosta hlasovat o navržené prodejní ceně pozemku ve výši 250,- Kč/m2.

Návrh usnesení č. 79/2019
Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje prodejní cenu pozemku parc. č. 798/229 v k.ú. 
Obecnice ve výši 250,- Kč/m2.

Hlasování:              pro     15          proti     0          zdržel se     0
Usnesení č. 79/2019 bylo přijato.
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11. Úprava ceny stočného

Starosta obce přítomným vysvětlil, že současné cena stočného ve výši 30,- Kč/m3 v žádném 
případě nepokrývá vynaložené náklady a nevytváří předpoklad pro tvorbu rezervy na obnovu 
vodohospodářského majetku. Dále upozornil, že zvýšení ceny je i podmínkou vyplývající 
z dotace na výstavbu kanalizace v Oseči. V případě, že by nebyla cena stočného navýšena 
hrozí riziko vracení poskytnuté dotace. Rada obce na svém jednání zvážila možnosti navýšení
ceny stočného a navrhuje zvýšit cenu na 40,- Kč/m3 včetně DPH, s účinností od 01.01.2020. 

Ostatní zastupitelé s návrhem rady obce souhlasili a žádné jiné návrhy vzneseny nebyly, proto
předsedající vyzval k hlasování o úpravě ceny stočného. 

Návrh usnesení č. 80/2019
Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje cenu stočného ve výši 40,- Kč/m3 včetně DPH 
s účinností od 01.01.2020.

Hlasování:              pro     15          proti     0          zdržel se     0
Usnesení č. 80/2019 bylo přijato.

11. Návrh na pořízení změny ÚP

Starosta sdělil, že byla obci podána žádost o zařazení pozemku do územního plánu, vzhledem 
k tomu, že územní plán je právě zpracováván, nelze v současné době pozemek do ÚP zařadit 
a může to být řešeno až změnou územního plánu.

Usnesení č. 62/2019:
Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí žádost na pořízení změny ÚP.

12. Žádost o dotaci

a) Československá obec legionářská

Starosta seznámil přítomné se žádostí o poskytnutí příspěvku na výtisk publikace o 
Rumburské vzpouře, která se dotýká i historie naší obce, v případě poskytnutí příspěvku 
obdrží naše obec několik výtisků této publikace zdarma. Rada obce tuto žádost projednala a 
navrhuje poskytnou příspěvek ve výši 3 000,- Kč.

Žádné další návrhy podány nebyly a bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č. 81/2019
Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje uzavření smlouvy a poskytnutí dotace Česko-
slovenské obci legionářské na vydání publikace o Rumburské vzpouře ve výši 3 000,- Kč. 

Hlasování:              pro     15          proti     0          zdržel se     0
Usnesení č. 81/2019 bylo přijato.
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c) Klub stomiků ILCO

Starosta sdělil, že tato organizace žádá o příspěvek každoročně, vzhledem k tomu, že jejími 
členy jsou i občané obce a je jí poskytován příspěvek ve výši 1 000,- Kč. Navrhl poskytnutí 
dotace ve stejné výši, tj. 1 000,- Kč.

Žádný jiný návrh vznesen nebyl a bylo zahájeno hlasování.

Návrh usnesení č. 82/2019
Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje uzavření smlouvy a poskytnutí dotace ve výši 1 
000,- Kč Klubu stomiků ILCO.

Hlasování:              pro     15          proti     0          zdržel se     0
Usnesení č. 82/2019 bylo přijato.

13. Nákup pozemku parc. č. 158/49 a části pozemku parc. č. 241 v     k.ú. Obecnice

Starosta seznámil přítomné s tím, že se jedná o pozemky v okolí koupaliště:
- pozemek parc. č. 241 ve vlastnictví pana ……………. – po části tohoto  pozemku vede 
  obecní cesta
- pozemek parc. č. 158/49 ve vlastnictví paní ……………… – po tomto pozemku je veden
  obecní vodovod a kanalizace.
Starosta projednal s uvedenými majiteli možnost odkoupení pozemků, po kterých vedou 
inženýrské sítě obce za obvyklou cenu, tj. 250,- Kč/m2, v případě, že bude nákup odsouhlasen
zastupitelstvem obce.  

Nikdo neměl žádné připomínky a bylo přistoupeno k hlasování. 

Návrh usnesení č. 83/2019
Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje nákup pozemku parc. č. 158/49 a části pozemku 
parc. č. 241 v k.ú. Obecnice za cenu 250,- Kč/m2.

Hlasování:              pro     15          proti     0          zdržel se     0
Usnesení č. 83/2019 bylo přijato.

14. Diskuze

- starosta přítomné seznámil se žádostí pana …………, který by rád vysvětlil svůj záměr 
   s pozemkem parc. č. 744/11 v k.ú. Obecnice, o jehož prodej žádal a žádost byla OZ na 
   minulém zasedání zamítnuta
   - pan ………. sdělil, že důvodem zamítnutí žádosti bylo, že prodejem uvedeného pozemku
     by byl zamezen přístup ke dvěma stavebním parcelám, které by zde měly v budoucnu
     vzniknout. Z tohoto důvodu přepracoval svůj návrh tak, aby zůstal přístup zachován. Dále
     uvedl, že nemá v úmyslu pozemek oplotit, ale chtěl by tam vybudovat garážové stání.
   - starosta sdělil, že je potřeba podat novou žádost o prodej pozemku dle nově upravené situ-
     ace, tato žádost bude projednána radou obce a poté předložena obecnímu zastupitelstvu 
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     k novému projednávání.   

- starosta přítomné informoval o jednání s firmou Hydroprojekt a. s., které se zabývá proti-
  povodňovými opatřeními v povodí Berounky, včetně našeho katastru. V současné studii
  jsou navrhována protipovodňová opatření v místech, kde nehrozí velké nebezpečí, proto 
  starosta vyzval zúčastněné včetně CHKO Brdy a VLS k dalšímu jednání, které proběhne
  27.11.2019 

- dále starosta přítomné informoval:
   - příštího zasedání zastupitelstva obce se uskuteční 19.12.
  - zahájení adventu 1.12. v 17,00 hod., v případě dobrého počasí se Vánoční hra uskuteční
     u stromečku, jinak v kostele
   - ve středu 11.12. od 18,00 hod. proběhne akce ,,Česko zpívá koledy“ u Spolkového domu 

- zastupitel Zdeněk Petráň vznesl dotaz, jakým způsobem je využívána herna v Centru 
  vzdělávání
   - starosta odpověděl, že hernu využívá mateřská a základní škola, pro veřejnost otevřená
     zatím není, neboť zde není žádný dozor

- radní Bohumil Svoboda vznesl dotaz, zda by nebylo možné pro vyřešení zásobování vodou
  udělat vrt ,,U vojáka“
  - starosta odpověděl, že dle jeho názoru by bylo lepší napojení vody ze studny v Panských 
    lesích, u bývalých bytovek VLS, kde je vody dostatek

Usnesení č. 84/2019:
Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí příspěvky do diskuze.

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

Místostarosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 20,20 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 29.11.2019 a obsahuje celkem 9 stran.

Zapsala:                         Alena Kadlecová            …………………………
 
Ověřovatelé:                 Zdeněk Petráň                …………………………
                                          
                                       Miroslav Srch                 …………………………

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