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Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Obecnice 

konaného dne 21.09.2020 

 

Celkový počet členů ZO:                         15 

Přítomno:                                                 15  

Nepřítomno:                                              0  

Hosté:                                                        2 

(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 opatření 

                                           7. Územní plán  

                                           8. Prodej části pozemku č.parc. 928/1 v k.ú. Obecnice 

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

                                         10. Žádost o prodej části pozemku č.parc. 798/245 v k.ú. Obecnice 

                                         11. Vyjádření ke stavbě ,,Obecnice – Drahlín, propojení linky“ 

                                         12. Žádost o finanční příspěvek 

                                         13. Souhlas s přijetím daru 

                                         14. Diskuze 

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

 

Starosta obce navrhl doplnit předložený program o projednání žádosti o prodej části pozemku 

parc. č. 961/1 v k.ú. Obecnice s tím, že tato žádost by byla nově bodem č. 11 programu a 
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stávající body 11. až 14. by byly nově doby 12. až 15. upraveného programu (viz příloha č. 

2a) tohoto zápisu. 

 

 Žádné další návrhy nebyly podány a předsedající vyzval k hlasování o upraveném programu 

jednání (vložení nového bodu programu).  

 

Návrh usnesení č. 50/2020 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje předložený program zasedání, včetně jeho doplnění 

dle přílohy č. 1a). 

 

Hlasování:                pro:     15                        proti:     0                         zdržel se:     0 

Usnesení č. 50/2020 bylo přijato. 

 

 

3. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Místostarosta navrhl určit ověřovateli zápisu Miroslava Srcha a Václava Vohradského. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani další návrhy. 

 

Návrh usnesení č. 51/2020: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje ověřovatele zápisu Miroslava Srcha a Václava 

Vohradského. 

                      

Hlasování:                pro:     13                         proti:     0                         zdržel se:     2 

Usnesení č. 51/2020 bylo přijato. 

 

  

4. Zpráva ověřovatelů zápisu ze zasedání ZO konaného dne 22.06.2020 

 

Dita Paboučková sdělila, že provedli kontrolu zápisu se zasedání ZO konaného dne 

22.06.2020 a nedostatky nebyly shledány. 

 

Usnesení č. 52/2020 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí zprávu ověřovatelů. 

 

 

5. Informace starosty 

 

Starosta obce podal informace, které se týkaly: 

- rekonstrukce místních komunikací po povodních – akce je dokončena a probíhá žádost 

  o platbu dotace 

- opravy mostu na Cejnovně – práce byly zahájeny, je udělána základová deska, bude  

  dokončeno do konce září, potom   bude podána žádost o proplacení dotace  

- rekonstrukce cesty na Šachtě – dokončeno 

- elektromobilu – faktura za dodávku byla uhrazena a následuje žádost o proplacení dotace 

   ve výši 520 tis.Kč 

-  výměny vodovodního řadu – akce je před dokončením, chybí propojení u mostu - bude  

    provedeno po provedených rozborech vody, dělají se přípojky u čp. 48 a 102,ve středu bude  

    upravována komunikace směrem na Octárnu - krajnici a zároveň bude položeno cca 50 m  

    kanalizace, následně bude upravována komunikace v Nových chalupách, asfaltování  
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   proběhne v roce 2021 

- rekonstrukce vedení el. energie v Nových chalupách – proběhne asi v r. 2021 

- rekonstrukce tělocvičny pokračuje dle harmonogramu, chod školy není narušen, na pozemku 

  bvly objeveny tři jímky, které musely být zasypány a zabetonovány a bude se dělat  

  základová deska 

- revitalizace sídelní zeleně – probíhá prořezávka stromů, následně budou káceny poškozené 

  stromy a vysázeny nové stromy 

- přípravy voleb do zastupitelstva kraje a Senátu  

- dotace MAS Brdy na vybavení SDH – čtyřkolka, ponorné čerpadlo a nádrž na vodu 

   - proběhlo výběrové řízení na čtyřkolku – cena cca 700 tis. Kč 

   - výběrové řízení na nádrž – přihlášen firma nesplnila podmínky – možno koupit bez výbě- 

                                                                                                                rového řízení 

   - výběrové řízení na čerpadlo – nikdo se nepřihlásil – rovněž povoleno koupit bez výběro- 

                                                                                         vého řízení 

- dotace Agrofertu na defibrilátor – byl dodán a proběhlo zaškolení 

 

 Usnesení č. 53/2020 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí informace starosty. 

  

 

6. Informace o provedených rozpočtových opatření 

 

Účetní obce informovala přítomné zastupitele o rozpočtových opatřeních, které na základě 

pověření schválila rada obce: 

- č. 7/2020 – zvýšení příjmů o 43 500,- Kč (nedaňové příjmy z pronájmu) 

                  -  zvýšení výdajů celkem o 150 000,- Kč (běžné výdaje celkem +115 000,- Kč 

                     - knihovna +5 000,- Kč, sběrný dvůr +100 000,00 Kč, místní správa +10 000,-  

                       Kč, kapitálové výdaje celkem +35 000,- Kč – sběrný dvůr +16 000,- Kč, SDH – 

                       defibrilátor + 6 000,- Kč, místní správa +13 000,- Kč) 

                  - použití prostředků předchozích let ve výši 106 500,- Kč   

                   - rozpočtové opatření bylo schváleno dne 01.07.2020 usnesením č. 15//2/2020  

- č. 8/2020 - zvýšení příjmů celkem o 1 720 000,- Kč (transfery – dotace covid +1 570 000,- 

                    Kč, kapitálové příjmy – prodej pozemků +150 000,- Kč) 

                  - zvýšení výdajů celkem o 2 511 500,- Kč (běžné výdaje – silnice +2 400 000,- Kč,  

                    tělovýchova +2 000,- Kč, bytové hospodářství +8 000,- Kč, místní správa 

                   +81 500,- Kč, pojištění +20 000,-) 

                - použití prostředků předchozích let ve výši 791 500,- Kč   

                - rozpočtové opatření bylo schváleno dne 10.08.2020, usnesením č. 17/2/2020 

 

Usnesení č. 54/2020: 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí informace o přijatých rozpočtových 

opatřeních. 

 

 

7. Územní plán 

 

Starosta uvedl, že veřejné projednávání proběhlo 14. 9., případné námitky lze podat do 21.9. 

do 24,00 hod.. Námitky zpracuje firma Prisvich, s r. o. a potom budou projednány 

zastupitelstvem obce, následně bude nová SEA (vliv na životní prostředí). Schválení územní 
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plánu je reálné v průběhu roku 2021, z tohoto důvodu bylo požádáno o prodloužení termínu 

čerpání dotace z fondu Středočeského kraje o 1 rok. 

 

Usnesení č. 55/2020 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí informace o postupu zpracování územního 

plánu obce. 

 

 

8. Prodej části pozemku č.parc. 928/1 v k.ú. Obecnice 

 

Starosta přítomné informoval, že se jedná o pozemek na u domu čp. 242, který je historicky 

oplocen a o prodej žádají majitelé domu …………………………………... Záměr prodeje 

části tohoto pozemku byl odsouhlasen zastupitelstvem obce na zasedání dne 22.06.2020. Dále 

uvedl, že rada navrhuje pozemek prodat za obvyklou cenu, tj. 250,- Kč/m2. 

 

Předsedají vyzval zastupitele ke vznesení dotazů a návrhů, žádné nebyly vzneseny a bylo 

přistoupeno k hlasování o prodeji části pozemku č.parc. 928/1 v k.ú. Obecnice. 

 

Návrh usnesení č. 56/2020 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje prodej části pozemku č.parc. 928/1 v k.ú. Obecnice 

…………………………………... 

 

Hlasování:              pro     15          proti     0          zdržel se     0 

Usnesení č. 56/2020 bylo přijato. 

 

Dále nechal předsedají hlasovat o navržené prodejní ceně ve výši 250,- Kč/m2. 

 

Návrh usnesení č. 57/2020 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje prodejní cenu části pozemku č.parc. 928/1 v k.ú. 

Obecnice ve výši 250,- Kč/m2. 

 

Hlasování:              pro     15          proti     0          zdržel se     0 

Usnesení č. 57/2020 bylo přijato. 

 

 

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

 

Starosta uvedl, že o prodej požádal ………………. Připomněl, že o prodej tohoto pozemku 

žádal již jednou jiný žadatel, se kterým jednal o tom, že tento pozemek není k prodeji vhodný, 

neboť by zde mělo vzniknout zázemí pro nově stavěné rodinné domy (hřiště, kontejnery atd.), 

na základě těchto informací původní žadatel od své žádosti upustil.  

Vzhledem k tomu, že na záměru obce vybudovat na tomto pozemku zázemí pro nové rodinné 

domy se nic nezměnilo, rada nedoporučuje schválit záměr prodeje pozemku.  

 

Předsedající vyzval zastupitele ke vznesení dotazů a návrhů, žádné nebyly vzneseny a bylo 

přistoupeno k hlasování o záměru prodeje pozemku č.parc. 258/3 v k.ú. Obecnice. 

 

Návrh usnesení č. 58/2020 
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Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje záměr prodeje pozemku č.parc. 258/3 v k.ú. 

Obecnice. 

 

Hlasování:              pro     0          proti     15          zdržel se     0 

Usnesení č. 58/2020 nebylo přijato. 

 

 

10. Žádost o prodej části pozemku č. parc. 798/245 v k.ú. Obecnice 

 

Starosta uvedl, že žadateli jsou ……………………………….., kteří žádají o prodej podílu 

obce na tomto pozemku - obec vlastní 8/10 a 2/10 tohoto pozemku vlastní ………………..  

 

Radní Jan Karas upozornil, že pokud se bude prodávat pouze část tohoto pozemku, nelze 

pozemek dělit bez souhlasu spoluvlastníka. 

 

 Místostarosta vyzval zastupitele ke vznesení dotazů a návrhů, žádné nebyly vzneseny a bylo 

přistoupeno k hlasování o záměru prodeje části pozemku č. parc. 798/245 v k.ú. Obecnice. 

 

Návrh usnesení č. 59/2020 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje záměr prodeje části pozemku č. parc. 798/245 v k.ú. 

Obecnice. 

 

Hlasování:              pro     14          proti     0          zdržel se     1 

Usnesení č. 59/2020 bylo přijato. 

 

 

11. Žádost o prodej části pozemku č.parc. 961/1 v k.ú. Obecnice 

 

Žádost o prodej části tohoto pozemku podal ……………  , který je vlastníkem domu čp. 15 

a při prováděných úpravách bylo  zjištěno, že je historicky zaploceno cca 33 m2. 

 

Místostarosta vyzval zastupitele ke vznesení dotazů a návrhů, žádné nebyly vzneseny a bylo 

přistoupeno k hlasování o záměru prodeje části pozemku č. parc. 961/1 v k.ú. Obecnice. 

 

Návrh usnesení č. 60/2020 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje záměr prodeje části pozemku č. parc. 961/1 v k.ú. 

Obecnice. 

 

Hlasování:              pro     15          proti     0          zdržel se     0 

Usnesení č. 60/2020 bylo přijato. 

 

 

12. Vyjádření ke stavbě ,,Obecnice – Drahlín, propojení linky 

 

Starosta přítomné informoval, že původně byla stavba projektována přes soukromé pozemky, 

ale vlastníci předmětných pozemků se stavbou nesouhlasili. Nový návrh vede stavbu po 

pozemcích ve vlastnictví obce. Jedná se o pozemky č.parc. 592/47, 592/58 a 592/46 v k.ú. 

Obecnice, na kterých není ani v budoucnu reálná výstavba rodinných domů.  
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Návrh usnesení č. 61/2020 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje stavbu ,,Obecnice – Drahlín, propojení linky“ na 

pozemcích č. parc. 592/47, 592/58 592/46 v k.ú. Obecnice. 

 

Hlasování:              pro     15          proti     0          zdržel se     0 

Usnesení č. 61/2020 bylo přijato. 

 

 

13. Žádost o finanční příspěvek 

 

Starosta sdělil, že se jedná o dotaci na podporu vzniku knihy o toulkách po Brdech a 

Podbrdsku se psy, o dotaci žádá ……………… – hlavní doprovod a tlumočník Tuláčků. 

V případě dotace ve výši 5 tis. Kč obdrží obec 10 vydaných knih, v případě dotace 10 tis. Kč 

obdrží obec 20 knih, v případě dotace 15 tis. Kč obec obdrží 25 knih. Rada navrhuje dotaci ve 

výši 5 tis. Kč, maximálně 10 tis. Kč. 

 

Místostarosta vyzval zastupitele ke vznesení dotazů a návrhů. 

 

Zastupitel Václav Vohradský navrhl dotaci ve výši 5 000,- Kč. 

 

Zastupitelka Naděžda Soukupová navrhla dotaci ve výši 10 000,- Kč. 

 

Žádné další návrhy vzneseny nebyly a předsedající nechal hlasovat nejprve o návrhu na 

poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč. 

 

Návrh usnesení č. 62/2020 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje poskytnutí dotace na podporu vzniku knihy ve výši 

5 000,- Kč. 

 

Hlasování:              pro     12          proti     3          zdržel se     0 

Usnesení č. 62/2020 bylo přijato. 

 

Nyní nechal místostarosta hlasovat o návrhu na poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč. 

 

Návrh usnesení č. 63/2020 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje poskytnutí dotace na podporu vzniku knihy ve výši 

10 000,- Kč. 

 

Hlasování:              pro     3          proti     12          zdržel se     0 

Usnesení č. 63/2020 nebylo přijato. 

 

 

14. Souhlas s přijetím daru 

 

Starosta přítomným sdělil, že se pozemky po kterých vede chodník na hřbitov nejsou všechny 

v našem vlastnictví, ale ve vlastnictví Středočeského kraje. Zároveň některé pozemky pod 

komunikací jsou ve vlastnictví obce. Dle podmínek dotace na vybudování chodníku je potřeba 

upravit vlastnické vztahy tím, že pozemky budou vzájemně darovány. Jedná se o pozemky se 

stejnou celkovou výměrou. 
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Žádné dotazy ani návrhy nebyly vzneseny a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č. 64/2020 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje přijetí daru – pozemků od Středočeského kraje. 

 

Hlasování:              pro     15          proti     0          zdržel se     0 

Usnesení č. 64/2020 bylo přijato. 

 

 

15. Diskuze 

 

- starosta obce seznámil zastupitele s nabídkou na opravu věžních hodin. Náklady na opravu 

  hodinového stroje by byly 92 tis. Kč a na repasi číselníku hodin 42 tis. Kč. Další možností 

  je pořízení nového stroje v hodnotě 153 tis. Kč s elektrickým natahováním a provedení  

  repase číselníků ve výši 42 tis. Kč s tím, že starý hodinový stroj by se vystavil na faře. 

  - radní Jan Karas vznesl dotaz, zda by nový stroj odbíjel hodiny 

    - starosta odpověděl, že bije každou čtvrt hodinu 

  - zastupitel Jiří Oktábec vznesl dotaz jaká je životnost nového stroje 

    - starosta odpověděl, že cca 150 let 

  - zastupitel Jan Zelenka vyjádřil svůj názor, že se jedná o historický stroj, který by po opravě 

    měl zůstat na svém místě v kostele  

    - k tomu starosta podotkl, že u stávajícího hodinového stroje nelze udělat elektrické nata- 

      hování a je potřeba jej denně natahovat 

  - zastupitelka Dita Paboučková vznesla dotaz, zda na nový stroj dávají garanci alespoň 50 let 

    - starosta odpověděl, že toto v nabídce není řešeno 

  - zastupitel Václav Vohradský vyjádřil svůj názor, že lepší variantou je výměna stroje za  

    nový 

 

Žádné další návrhy nebyly vzneseny a místostarosta nechal hlasovat o koupi nového věžního 

hodinového stroje. 

 

Návrh usnesení č. 65/2020 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje nákup nového věžního hodinového stroje. 

 

Hlasování:              pro     14          proti     0          zdržel se     1 

Usnesení č. 65/2020 bylo přijato. 

 

- k tomu starosta podotkl, že cenová nabídka platí 1 rok 

 

- zastupitel Jan Zelenka vznesl dotaz, proč se nezalévají záhony a stromy 

  - starosta odpověděl, že již nezalévají hasiči, ale zaměstnanci obce, ale na podzim, kdy končí 

   vegetační doba, již není potřeba zalévat 

 

- zastupitel Jan Zelenka dále vznesl dotaz, jakým způsobem je prováděna revitalizace  

   sídelní zeleně 

   - místostarosta Bohumil Svoboda odpověděl, že se provádí ozdravné řezy a od 1. října se  

     začnou kácet stromy, které nejsou zdravé, jedná se o stromy na hrázi a v parku – postupuje 

     se dle projektu 
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- zastupitel Martin Sirotek vznesl dotaz na možnost zřízení WC na parkovišti proti Jednotě 

  - starosta odpověděl, že se bude v budoucnu určitě řešit, ale v současné době na to není  

     kapacita, ale je možno, aby tuto problematiku vyřešil některý zastupitel 

 

- zastupitel Jan Zelenka vznesl dotaz, kdo bude uklízet větve pro prořezu 

   - místostarosta Bohumil Svoboda odpověděl, že to řeší s firmou, která prořez provádí, ale 

     zatím toho moc neuklidili, bude kontrolní den v tomto týdnu 

 

- zastupitel Miroslav Srch navrhl věnovat dřevo do hospody 

  - starosta odpověděl, že dřevo se dá hasičům 

 

 

   

Místostarosta ukončil zasedání zastupitelstva v 20,05 hod. 

 

 

 

Přílohy zápisu: 

1)    Prezenční listina 

2)    Oznámení o konání zasedání ZO, vč. Programu 

2a)  Upravený program jednání 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 23.09.2020 a obsahuje celkem 8 stran. 

 

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

  

Ověřovatelé:                 Miroslav Srch                 ………………………… 

                                           

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

 

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

 

  

 

 

 

     

                                           

 

 

 


