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Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Obecnice 

konaného dne 10.02.2020 

 

Celkový počet členů ZO:                         15 

Přítomno:                                                 14  

Nepřítomno:                                              1 (omluven) 

Hosté:                                                        1 

(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. Souhlas se zařazením katastrálního území obce do územní 

                                               Působnosti MAS Brdy z.ú. 

                                           7. Záměr prodeje pozemku parc.č. 60/18 v k.ú. Obecnice  

                                           8. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 258/3 v k.ú. Obecnice 

                                           9. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 744/1 v k.ú. Obecnice 

                                         10. Pronájem vodní plochy ,,Hlinovka“ 

                                         11. Úprava ceny stočného 

                                         12. Žádost o dotaci – MS pod Třemošnou, TJ Slavoj, SDH, 

                                               Ochrana fauny ČR, Divadelní spolek Skalka, Alka o.p.s., 

                                         13. Projednání žádosti o finanční příspěvek 

                                         14. Projednání žádosti o opravu komunikace 

                                         15. Diskuze  

 

a vyzval zastupitele k podání návrhů na doplnění, popř. změny programu zasedání.  
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Starosta obce požádal o zrušení bodu č. 11. Úprava stočného, který se do programu dostal 

omylem (tento bod již byl projednán na předchozím zasedání) s tím, že další body programu 

budou posunu o číslo výš. 

Dále starosta obce navrhl program doplnit o nový bod č. 14. Schválení investičního záměru na 

rekonstrukci MZŠ Obecnice, vzhledem k tomu, že toto schválení je podmínkou pro podání 

žádosti o dotaci. 

 

Žádné návrhy nebyly podány a předsedající vyzval k hlasování o programu jednání.  

 

Návrh usnesení č. 1/2020 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje předložený program zasedání ve znění upraveným 

dle přednesených návrhů starosty obce (upravený program jednání je přílohou č. 2a). 

 

Hlasování:                pro:     14                        proti:     0                         zdržel se:     0 

Usnesení č. 1/2020 bylo přijato. 

 

 

3. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Místostarosta navrhl určit ověřovateli zápisu Martina Sirotka a Jana Karase. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani další návrhy. 

 

Návrh usnesení č. 2/2020: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje ověřovatele zápisu Martina Sirotka a Jana Karase. 

                      

Hlasování:                pro:     14                         proti:     0                         zdržel se:     0 

Usnesení č. 2/2020 bylo přijato. 

 

  

4. Zpráva ověřovatelů zápisu ze zasedání ZO konaného dne 19.12.2020 

 

Václav Vohradský sdělil, že provedli kontrolu zápisu se zasedání ZO konaného dne 

19.12.2019 a nedostatky nebyly zjištěny. 

 

Usnesení č. 3/2020 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí zprávu ověřovatelů. 

 

 

5. Informace starosty 

 

Starosta obce podal informace, které se týkaly: 

- žádostí o dotace  

   – podána žádost Středočeskému kraji o dotaci na rekonstrukci vodovodu ve výši 3 mil. Kč, 

      po provedeném výběrovém řízení a podepsání smlouvy se zhotovitelem bude podána ještě 

      další žádost o dotaci cca 1,2 mil. Kč. Tato dotace je přidělována automaticky dle počtu 

      obyvatel obce, při doložení jejího použití na stanovený účel 

   - dotace na pořízení elektromobilu, připravuje se výběrové řízení 

   - dotace SDH – MAS Brdy – čtyřkolka 
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                          - Agrofert – vybavení 

                          - Středočeský kraj – vybavení 

- rekonstrukce hasičárny – ………………….. zpracuje projekt 

- sběrného dvora – uvažováno se zbudováním přístřešku na 3 kontejnery a na traktor 

- nebezpečného odpadu – sběr proběhne 14.4. a 15.9.2020 

- kontroly hospodaření obce za rok 2019 – proběhne v pátek 14.2. 

- propustek na průjezd CHKO Brdy – řešeno zasíláním SMS, papírové propustky pouze  

  v omezeném množství pro výjimečné případy  

- situace po orkánu – bez následků, pouze bylo nutno vyčistit propusť v Nových Chalupách 

- rekonstrukce vodovodu proběhne v období duben až prosinec, rovněž se bude provádět  

  oprava komunikace na Šachtě a mostu na Cejnovně, opravy komunikací po povodních  

  budou zahájeny v srpnu 

- pronájmu hospody – bude dán inzerát do tisku, znovu zveřejněno na stránkách obce bez 

  uvedení výše nájmu a bude oslovena realitní kancelář 

 

Usnesení č. 4/2020 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí informace starosty. 

  

 

6. Souhlas se zařazením katastrálního území obce do územní působnosti MAS Brdy  z.ú. 

 

Starosta přítomným vysvětlil, že se blíží nové období působnosti ústavu a je proto nutné vydat 

nový souhlas se zařazením území obce do územní působnosti MAS Brdy. Zároveň připomněl, 

že obec je zřizovatelem tohoto ústavu. 

 

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

 

Návrh usnesení č. 5/2020: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje v územní působnosti MAS Brdy z.ú. zařazení svého 

katastrálního území do územní působnosti MAS Brdy z.ú. na roky 2021 až 2027.   

 

Hlasování:                pro:     14                       proti:     0                         zdržel se:     0 

Usnesení č. 5/2020 bylo přijato. 

 

 

7. Záměr prodeje pozemku parc.č. 60/18 v k.ú. Obecnice 

 

Starosta sdělil, že se jedná o pozemek na Pahorku mezi chatou ……………… a poslední 

chatou, pozemek je zaplocen a je již vydán i souhlas s dělením pozemku. 

 

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

k hlasování. 

 

Návrh usnesení č. 6/2020 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 60/18 v k.ú. 

Obecnice. 

 

Hlasování:              pro     14          proti     0          zdržel se     0 

Usnesení č. 6/2020 nebylo přijato. 

 



 
4 

 

8. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 258/3 v k.ú. Obecnice 

 

Starosta řekl, že tuto žádost podal …………. S žadatelem jednal o tom, že tento pozemek 

není k prodeji vhodný, neboť by nebyl žádný prostor pro vybudování zázemí ke stávajícím 

stavebním pozemkům. Z tohoto důvodu vzal žadatel svojí žádost zpět takže nebude 

projednávána. 

 

Usnesení č. 7/2020 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí informace starosty o žádosti o prodej části 

pozemku parc. č. 258/3 v k.ú. Obecnice. 

 

 

9. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 744/1 v k.ú. Obecnice 

 

Starosta přítomným sdělil, že se jedná o pozemek na Šachtě, rada žádost o prodej projednala a 

nedoporučuje prodej tohoto pozemku. Navrhuje zastupitelstvu odsouhlasit záměr pronájmu 

toho pozemku s tím, že bude ponechán průchod široký minimálně 1 m. 

 

Žádné dotazy ani návrhy vzneseny nebyly a předsedající vyzval k hlasování o záměru 

pronájmu části pozemku parc.č. 744/1 v k.ú. Obecnice. 

 

Návrh usnesení č. 8/2020: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 744/1 v k.ú. 

Obecnice.  

 

Hlasování:                pro:     14                         proti:     0                         zdržel se:     0 

Usnesení č. 8/2020 bylo přijato. 

 

 

10. Pronájem vodní plochy ,,Hlinovka“ 

 

Starosta připomněl, že záměr pronájmu byl odsouhlasen na zasedání dne 25.11.2019. Uvedl, 

že do smlouvy bude zapracováno, že obec nenese žádnou odpovědnost za vzniklé škody 

(úhyny ryb). 

 

Nikdo neměl žádné připomínky a dotazy a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č. 9/2020: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje pronájem vodní plochy ,,Hlinovka“.   

 

Hlasování:                pro:     14                       proti:     0                         zdržel se:     0 

Usnesení č. 9/2020 bylo přijato. 

 

 

Starosta dále uvedl, že žadatel navrhuje vzhledem k výši nákladů na zarybnění nájemné ve 

výši 6 000,- Kč ročně, po dobu 5ti let. 

 

Žádné další návrhy podány nebyly a místostarosta vyzval zastupitele k hlasování. 
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Návrh usnesení č. 10/2020: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje cenu pronájemu vodní plochy ,,Hlinovka“ ve výši  

Kč 6 000,- ročně , po dobu 5ti let.   

 

Hlasování:                pro:     14                       proti:     0                         zdržel se:     0 

Usnesení č. 10/2020 bylo přijato. 

 

 

11. Žádost o dotaci 

 

a) Myslivecké spolek pod Třemošnou 

Místostarosta  uvedl, že toto sdružení žádá každoročně o dotaci na pořízení bažantích slepic a 

rada navrhuje dotaci ve výši 3 000,- Kč. 

Jiný návrh podán nebyl a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č. 11/2020: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje dotaci ve výši 3 000,- Kč pro Myslivecký spolek pod 

Třemošnou.  

 

Hlasování:                pro:     14                       proti:     0                         zdržel se:     0 

Usnesení č. 11/2020 bylo přijato. 

 

b) TJ Slavoj Obecnice 

Starosta sdělil, že žádost se týká pořízení závlahového systému – jednalo by se o účelovou 

dotaci ve výši pořizovacích nákladů, maximálně do částky 343 000,- Kč. 

Připomínky ani návrhy vzneseny nebyly a místostarosta vyzval k hlasování. 

 

Návrh usnesení č. 12/2020: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje účelovou dotaci na pořízení závlahového zařízení ve 

výši pořizovacích nákladů maximálně do částky 343 000,- Kč pro TJ Slavoj Obecnice.  

 

Hlasování:                pro:     14                       proti:     0                         zdržel se:     0 

Usnesení č. 12/2020 bylo přijato. 

 

c) SDH Obecnice 

Místostarosta seznámil přítomné se žádostí SDH Obecnice o dotaci na činnost sdružení. 

Starosta navrhl dotaci ve výši 30 000,- Kč. 

Jiné návrhy podány nebyly a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č. 13/2020: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje dotaci ve výši 30 000,- Kč pro SDH Obecnice.  

 

Hlasování:                pro:     14                       proti:     0                         zdržel se:     0 

Usnesení č. 13/2020 bylo přijato. 

 

d) Ochrana fauny ČR 

Místostarosta uvedl, že tato organizace žádá rovněž o dotaci každoročně a rada navrhuje 

dotaci ve výši 3 000,- Kč, vzhledem k tomu že nebyly podány žádné jiné návrhy, bylo o tomto 

návrhu hlasováno. 
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Návrh usnesení č. 14/2020: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje dotaci ve výši 3 000,- Kč pro Ochranu fauny ČR.  

 

Hlasování:                pro:     14                       proti:     0                         zdržel se:     0 

Usnesení č. 14/2020 bylo přijato. 

 

e) Divadelní spolek Skalka 

Místostarosta seznámil přítomné se žádostí o dotaci ve výši 5 000,- Kč na činnost spolku. 

Jiné návrhy podány nebyly a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č. 15/2020: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje dotaci ve výši 5 000,- Kč pro Divadelní spolek 

Skalka.  

 

Hlasování:                pro:     13                       proti:     0                         zdržel se:     1 

Usnesení č. 15/2020 bylo přijato. 

 

f) Alka, o.p.s. 

Starosta sdělil, že se jedná o obecně prospěšnou společnost, která poskytuje sociální služby 

dětem a dospělým s postižením a navrhl příspěvek ve stejné výši jako v roce 2019, tj. 1 000,- 

Kč. 

Jiné návrhy podány nebyly a místostarosta vyzval k hlasování. 

 

Návrh usnesení č. 16/2020: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje dotaci ve výši 1 000,- Kč pro Alku, o.p.s..  

 

Hlasování:                pro:     14                       proti:     0                         zdržel se:     0 

Usnesení č. 16/2020 bylo přijato. 

 

 

12. Projednání žádosti o finanční příspěvek 

 

Místostarosta seznámil přítomné se žádostí paní ……………, která je majitelkou domu čp. 44 

v Oseči, a žádá o příspěvek na vybudování domovní čistírny odpadních vod. 

 

Starosta sdělil, že se jedná objekt, kde nelze realizovat systém vodovodu a kanalizace. Navrhl, 

že by mohl být poskytován příspěvek do výše 50 tis. Kč (2/3 ČOV, 1/3 voda) pro ty domy, 

které historicky stojí na území, kde systém nelze realizovat. Příspěvek navrhuje poskytovat 

pouze na ty objekty, jejichž výstavba byla započata před rokem 1990. 

Dále sdělil, že zastupitel Jan Zelenka navrhl příspěvek dát na všechny objekty, které nelze do 

systému zahrnout bez ohledu na stáří objektu. 

Uvedl, že je potřeba stanovit jasná pravidla pro poskytování příspěvku. Do příštího zasedání 

by bylo vhodné, kdyby zastupitelé zpracovaly návrhy na řešení, starosta předloží počty 

objektů, kterých by se tyto možnosti týkaly. 

 

Usnesení č. 17/2020: 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí žádost o finanční příspěvek s tím, že 

pravidla poskytování budou stanovena na následujícím zasedání. 
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13. Projednání žádosti o opravu komunikace 

 

Místostarosta sdělil, že se jedná rovněž o žádost paní ………. o opravu příjezdové cesty 

k jejich domu. 

Starosta k tomu uvedl, že tato cesta se upravuje pravidelně, úprava bude provedena i letos 

finišerem.  

 

Usnesení č. 18/2020: 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí žádost o opravu příjezdové cesty do domu 

Oseč čp.44. 

  

 

14. Schválení investičního záměru na rekonstrukci MZŠ Obecnice 

 

Starosta přítomným sdělil, že je možné požádat o dotaci z prostředků Ministerstva financí na 

rekonstrukci základní školy v Obecnici, ale pro podání této žádosti je nutné, aby zastupitel- 

stvo schválilo investiční záměr na tuto akci. Zároveň připomněl, že nutnost rekonstrukce již 

byla obecním zastupitelstvem řešena v předchozích letech. 

Místostarosta vyzval přítomné k vznesení dotazů, návrhů a připomínek, žádné nebyly 

vzneseny a předsedající vyznal členy zastupitelstva k hlasování. 

 

Návrh usnesení č. 19/2020: 

Zastupitelstvo obce  Obecnice  schvaluje podání Investičního záměru  na akci/projekt 

„Rekonstrukce základní školy v obci Obecnice“ z podprogramu 298D2280 – Podpora 

rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí 

a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 10 % z celkových nákladů 

projektu. 

                      

Hlasování:                pro:     14                         proti:     0                         zdržel se:     0 

Usnesení č. 19/2020 bylo přijato. 

 

 

15. Diskuze 

 

- zastupitelka Naděžda Soukupová vznesla dotaz, zda by bylo možné z Oseče odvézt listí 

  - starosta sdělil, že toto není problém bude přistaven kontejner na listí, další možností je 

    odvoz na Kouta 

 

- starosta připomněl, že 7.3. se koná masopust a 1.3. dětský karneval 

 

- radní Bohumil Svoboda – připomněl možnost příspěvků do obecního zpravodaje 

  - k tomu starosta uvedl, že bude příspěvek vedoucího LS příspěvek týkající se nového  

    hajného 

 

- zastupitel Jan Zelenka vznesl dotaz, na možnost opravy objektu pekárny 

  - starosta sdělil, že budou dělat novou vzduchotechniku a pak jsou možné dělat další úpravy,  

      novou fasádu, vč. obecního úřadu 
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Usnesení č. 20/2020: 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí příspěvky do diskuze. 

 

 

Přílohy zápisu: 

1)   Prezenční listina 

2)   Oznámení o konání zasedání ZO, vč. Programu 

2a)  Upravený program jednání 

 

 

Místostarosta ukončil zasedání zastupitelstva v 20,05 hod. 

 

Zápis byl vyhotoven dne 12.02.2020 a obsahuje celkem 8 stran. 

 

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

  

Ověřovatelé:                 Martin Sirotek                ………………………… 

                                           

                                        Jan Karas                       ………………………… 

 

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

 

  

 

 

 

     

                                           

 

 

 


