
 
1 

 

  

 

 

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Obecnice 

konaného dne 04.05.2020 

 

Celkový počet členů ZO:                         15 

Přítomno:                                                 13  

Nepřítomno:                                              2 (omluveni) 

Hosté:                                                        2 

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

 

1. Zahájení 

Zasedání bylo zahájeno a řízeno Bohumilem Svobodou, místostarostou obce v 19,02 hod., 

konstatoval, že je přítomno 13 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. Pronájem Staročeské hospody 

                                           7. Žádost o pronájem místnosti v Domě služeb  

                                           8. Diskuze  

 

a vyzval zastupitele k podání návrhů na doplnění, popř. změny programu zasedání.  

 

Starosta obce navrhl program doplnit o nový bod č. 8. Žádost o dotaci – Společnost pro 

podporu lidí s mentálním postižením, Linka bezpečí a TJ Slavoj vzhledem k tomu, že tyto 

žádosti nebyly dosud projednávány a diskuzi posunout na bod č.9. 

 

Žádné návrhy nebyly podány a předsedající vyzval k hlasování o programu jednání.  
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Návrh usnesení č. 21/2020 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje předložený program zasedání vč. navrženého 

doplnění. 

 

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

Usnesení č. 21/2020 bylo přijato. 

 

 

3. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Místostarosta navrhl určit ověřovateli zápisu Václava Vohradského a Miroslava Srcha. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani další návrhy. 

 

Návrh usnesení č. 22/2020: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje ověřovatele zápisu Václava Vohradského a 

Miroslava Srcha. 

                      

Hlasování:                pro:     11                         proti:     0                         zdržel se:     2 

Usnesení č. 22/2020 bylo přijato. 

 

  

4. Zpráva ověřovatelů zápisu ze zasedání ZO konaného dne 10.02.2020 

 

Jan Karas sdělil, že provedli kontrolu zápisu se zasedání ZO konaného dne 10.02.2020  

a nedostatky nebyly zjištěny. 

 

Usnesení č. 23/2020 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí zprávu ověřovatelů. 

 

 

5. Informace starosty 

 

Starosta obce podal informace, které se týkaly: 

- termínu konání příštího zasedání – v termínu do 20. června 

- výběrových řízení: 

   - výměna vodovodního řadu – řízení proběhlo elektronicky, vítěz Šindler, důlní a stavební 

      společnost, s. r. o., hodnota díla 9 mil. Kč, termín provedení 06 – 11/2020, přednostně  

      bude udělána propojka u čp.85 (nutno před opravou komunikace), dotaci na akci od Stře- 

      dočeského kraje obec neobdržela 

   - oprava komunikací po povodních – vítěz M-Silnice, a.s. Pardubice, zahájení prací 06/2020 

   - oprava mostu na Cejnovně – vítěz BES, s. r. o. Benešov, realizace červenec až listopad  

      2020  

   -  rekonstrukce komunikace na Šachtě – vítěz Marcela Soukupová, Dobříš, cena bez DPH 

      1,2 mil. Kč 

    - tělocvična MZŠ – znovu vypsáno 

    - revitalizace veřejné zeleně, dotace cca 1,1 mil. Kč – bude vyhlášeno 

- žádosti o dotaci Středočeského kraje dle počtu obyvatel, tj. cca 1,2 mil. Kč na snížení spolu- 

  účasti na financování Centra vzdělávání (fara)   

- provedené opravy oplocení u pomníku u MZŠ 

- přípojky elektřiny do vodojemu – čeká se na osazení elektroměru, následně bude instalováno 



 
3 

 

   hlídání hladiny vody ve vodojemu 

- zpracování projektu na studnu VLS, s. p. 

- poruchy vodovodu u Domu služeb – bylo odstraněno 

- předpokládaného propadu daňových příjmů obce v důsledku pandemie o cca 40% 

- MZŠ – v přízemí objektu tečnou vodovodní nebo kanalizační rozvody, zatím se nepodařilo 

 

Usnesení č. 24/2020 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí informace starosty. 

  

 

6. Pronájem Staročeské hospody 

 

Starosta přítomným sdělil, že jediným zájemce je firma Česká pivnice, s. r. o, návrh nájemní 

smlouvy zpracovaný právníkem byl členům zastupitelstva zaslán. Uvedl, že v návrhu je 

počítáno s výši nájemného 5 tis. Kč měsíčně (schváleno usnesením OZ č. 90/2019) a kaucí  

ve výši 15 tis. Kč, všechny služby související s pronájmem budou hrazeny přímo nájemcem 

a ve smlouvě je rovněž zakotveno zachování kulturní činnosti v pronajatých prostorách.    

 

Místostarosta vyzval přítomné k dotazům, připomínkám a návrhům - žádné nebyly vzneseny. 

 

Návrh usnesení č. 25/2020: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje uzavření nájemní smlouvy s firmou Česká pivnice, 

s. r. o. na pronájem Staročeské hospody, s měsíčním nájemným ve výši 5tis. Kč.   

 

Hlasování:                pro:     12                       proti:     0                         zdržel se:     1 

Usnesení č. 25/2020 bylo přijato. 

 

 

7. Žádost o pronájem místnosti v Domě služeb 

 

Starosta seznámil přítomné se žádostí paní …………….., která by zde chtěla otevřít prodejnu 

zmrzliny a drobného občerstvení a uvedl, že v současné době je tato místnost volná a 

neuvažuje se s jejím využitím pro aktivity obce. 

 

Místostarosta vyzval zastupitele ke vznesení dotazů, žádné nebyly a bylo přistoupeno  

k hlasování o záměru pronájmu volné místnosti v Domě služeb. 

 

Návrh usnesení č. 26/2020 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje záměr pronájmu volné místnosti v Domě služeb. 

 

Hlasování:              pro     13          proti     0          zdržel se     0 

Usnesení č. 26/2020 nebylo přijato. 

 

 

8. Žádost o dotaci 

 

a) Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením 

Starosta uvedl, že tato společnost žádá každoročně o dotaci, vzhledem k tomu že členkou této 

organizace je i místní občanka a rada navrhuje dotaci ve výši 1 000,- Kč. 

Jiný návrh podán nebyl a bylo přistoupeno k hlasování. 
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Návrh usnesení č. 27/2020: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje dotaci ve výši 1 000,- Kč pro Společnost pro 

podporu lidí s mentálním postižením.  

 

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

Usnesení č. 27/2020 bylo přijato. 

 

b) Linka bezpečí, z. s. 

Starosta uvedl, že tato organizace žádala o dotaci již v roce 2019 a rada navrhuje dotaci  

ve stejné výši, tj. 7 500,- Kč, vzhledem k tomu že nebyly podány žádné jiné návrhy, bylo o 

tomto návrhu hlasováno. 

 

Návrh usnesení č. 28/2020: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje dotaci ve výši 7 500,- Kč pro Linku bezpečí, z. s..  

 

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

Usnesení č. 28/2020 bylo přijato. 

 

 

c) TJ Slavoj Obecnice 

Starosta přítomné seznámil se žádostí o dotaci ve výši 300 tis. Kč z důvodu nákupu a směny 

pozemků. Uvedl, že každoročně je organizaci poskytována dotace na činnost ve výši 100 tis. 

Kč a navrhl poskytnout dotaci ve stejné výši i v tomto roce, vzhledem k předpokládanému 

nepřiznivému vývoji daňových příjmů obce. Dále navrhl dotaci na nákup a směnu pozemků 

poskytnout až v následujícím období při skutečné realizaci akce. 

Připomínky ani návrhy vzneseny nebyly a místostarosta vyzval k hlasování. 

 

Návrh usnesení č. 29/2020: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje dotaci ve výši 100 000,- Kč pro TJ Slavoj Obecnice.  

 

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

Usnesení č. 29/2020 bylo přijato. 

 

 

9. Diskuze 

 

- zastupitel Martin Sirotek  

  -  poděkoval jménem předsedy TJ Slavoj Obecnice za poskytnutou účelovou dotaci na  

     závlahové zařízení, které je již v provozu 

  - upozornil, že při jízdě v ranních hodinách po silnici směrem na Příbram oslňuje řidiče 

    označení zastávky autobusu na Šachtě 

    - starosta obce slíbil, že projedná s KSÚS možnosti úpravy označení zastávky 

  - dále zastupitel vznesl dotaz, zda by nebylo vhodné vybudovat na parkovišti proti prodejně 

     Coop veřejné WC 

     - starosta uvedl, že Destinační agentura Brdy řeší úpravu parkoviště, vč. WC se Středočes- 

       kým krajem, který by tuto akci financoval 

 

- starosta obce zastupitele seznámil se žádostmi o prodeje pozemků: 

  - p. …………….. – žádost o prodej části pozemku parc. č. 929/1 v k.ú. Obecnice, jedná se 
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     o část, kterou má žadatel v současné době pronajatou 

  - pí. ……………. – žádost o prodej pozemku parc. č,. 798/286 v k.ú. Obecnice, obec je       

    vlastníkem 8/10 tohoto pozemku, zbylé 2/10 jsou ve vlastnictví pana ……………, který 

    má na pozemek předkupní právo 

  - pí. ………………… – žádost  o prodej části pozemku parc. č. 928/1 v k.ú. Obecnice, 

    jedná se o část za domem čp. 242 

    a požádal zastupitele o zvážení možností, vzhledem k tomu, že tyto žádosti budou řešeny 

    na příštím zasedání 

 

- radní Bohumil Svoboda seznámil přítomné se žádostí firmy Coop Příbram o povolení kácení  

  smrku, který ohrožuje sousední stavbu. Žádost nebyla dosud podána písemně, pokud dojde 

  k jejímu podání a kladnému vyřízení, práci provede pan ………………. 

 

- starosta oznámil, že již bylo Policí ČR povoleno umístění uvítacích tabulí u komunikací, 

  dále uvedl, že podal žádost Policii ČR o pomoc se řešením parkování na  nevhodných  

  místech na komunikacích 

  - radní Bohumil Svoboda k tomu uvedl, že napíše článek do Obecnického zpravodaje, ve 

    kterém na tento problém upozorní 

   

Usnesení č. 30/2020: 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí příspěvky do diskuze. 

 

 

 

Místostarosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19,45 hod. 

 

 

 

Přílohy zápisu: 

1)   Prezenční listina 

2)   Oznámení o konání zasedání ZO, vč. Programu 

 

Zápis byl vyhotoven dne 07.05.2020 a obsahuje celkem 5 stran. 

 

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

  

Ověřovatelé:                 Václav Vohradský         ………………………… 

                                           

                                       Miroslav Srch                 ………………………… 

 

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