;

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Obecnice
konaného dne 14.12.2020
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. Aktualizace střednědobého výhledu
8. Rozpočet na rok 2021
9. Střednědobý výhled na rok 2022 – 2023
10. Prodej části pozemku parc. č. 961/1 v k.ú. Obecnice
11. Žádost o prodej pozemku
a) parc.č. 67/8, 67/17, 67/18, 938/3, 938/5, 67/15, 67/16,
786/9 a 786/10 v k.ú. Obecnice
b) parc.č. 929/5 v k.ú. Obecnice
12. Schválení smlouvy o zřízení služebnosti č. IV-12-6024183/005
s firmou ČEZ Distribuce, a. s.
13. Schválení dodatku č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 3/2019
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních opadů
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14. Schválení odměny starostovi obce
15. Diskuze
a vyzval zastupitele k podání návrhů na doplnění, popř. změny programu zasedání.
Starosta obce navrhl doplnit předložený program o:
- schválení přijetí daru – limnigraf od Města Příbrami,
- schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – el. linka
na Drahlín.
Žádné další návrhy nebyly podány a předsedající vyzval k hlasování o upraveném programu
jednání, doplněné body 15. a 16. a zařazení diskuze jako bod 17. programu.
Návrh usnesení č. 67/2020
Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje předložený program zasedání, včetně jeho doplnění
dle přílohy č. 1a).
Hlasování:
pro: 15
Usnesení č. 67/2020 bylo přijato.

proti:

0

zdržel se:

0

3. Volba ověřovatelů zápisu
Místostarosta navrhl určit ověřovateli zápisu Zdeňka Petráně a Martina Sirotka.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani další návrhy.
Návrh usnesení č. 68/2020:
Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje ověřovatele zápisu Zdeňka Petráně a Martina
Sirotka.
Hlasování:
pro: 15
Usnesení č. 68/2020 bylo přijato.

proti:

0

zdržel se:

0

4. Zpráva ověřovatelů zápisu ze zasedání ZO konaného dne 21.09.2020
Václav Vohradský sdělil, že provedli kontrolu zápisu se zasedání ZO konaného dne
21.09.2020 a nedostatky nebyly shledány.
Usnesení č. 69/2020
Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí zprávu ověřovatelů.
5. Informace starosty
Starosta obce podal informace, které se týkaly:
- dílčí kontroly hospodaření obce za rok 2020
- výměny vodovodu – akce je ukončeny, povrch komunikace bude realizován v roce 2021
- rekonstrukce mostu na Cejnovně – práce dokončeny, v pátek proběhne kolaudace
- rekonstrukce ZŠ – práce pokračují, původní tělocvična je vybourána, byla dodána vzduchotechnika a zateplení
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- dotace MMR na požární techniku – čtyřkolka, čerpadlo a cisternová nádrž na pitnou vodu
- zrušení skládkování na ČOV od 01.01.2021, vše, vč. větví bude skládkováno na sběrném
dvoře, popř. je možno větve dovézt do Drahlína
- opravy hodin na kostele – získána nová nabídka ve výši 54,6 tis. Kč + montáž, ciferník a
cymbály (původní nabídka 300 tis.Kč). Zároveň bylo zadáno zpracování nabídky na výrobu
zvonů – zatím pouze ke zvážení
- roznášení vánočních balíčků – bude připraveno ve čtvrtek, každý zastupitel obdrží cca
6 balíčků
Usnesení č. 70/2020
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. 9/2020 – zvýšení příjmů o 20 094 000,- Kč (dotace na volby a MZŠ)
- zvýšení výdajů celkem o 20 488 000,- Kč (běžné výdaje celkem +141 000,- Kč
- knihovna +5 000,- Kč, kostel -40 000,00 Kč, hřbitov +12 000,- Kč, volby
do ZK a senátu +94 000,- Kč místní správa +70 000,- Kč, kapitálové výdaje
celkem +20 347 000,- Kč – rekonstrukce ZŠ +20 740 000,- Kč, pozemky –
-500 000,- Kč, elektromobil +107 000,- Kč
- použití prostředků předchozích let ve výši 394 500,- Kč
- rozpočtové opatření bylo schváleno dne 30.09.2020 usnesením č. 20/6/2020
- č. 10/2020 - zvýšení příjmů celkem o 60 000,- Kč (nedaňové příjmy – příspěvek na tříděný
odpad)
- zvýšení výdajů celkem o 1 237 000,- Kč (běžné výdaje celkem +55 000,- Kč
– Centrum vzdělávání -70 000,- Kč, Spolkový dům +7 000,- Kč, bytové hospodářství +8 000,- Kč, hřbitov +1 000,- Kč, SDH +20 000,- Kč, místní správa
+87 000,- Kč, služby peněžních ústavů +2 000,- Kč, kapitálové výdaje celkem
+1 182 000,- Kč – SDH – požární technika +1 0000 000,- Kč, místní správa
+182 000,- Kč)
- použití prostředků předchozích let ve výši 1 177 000,- Kč
- rozpočtové opatření bylo schváleno dne 14.10.2020, usnesením č. 21/3/2020
- č. 11/2020 – zvýšení příjmů celkem o 2 000,- Kč (nedaňové příjmy – hřbitov)
- snížení výdajů celkem o 115 620,91 Kč (běžné výdaje celkem +34 379,09 Kč
- MZŠ +54 000,- Kč, Spolkový dům +20 000,- Kč, volby -42 620,91 Kč, služby
peněžních ústavů +3 000,- Kč, kapitálové výdaje -150 000,- Kč (územní plán)
- úspora finančních prostředků ve výši 117 620,91 Kč
- rozpočtové opatření bylo schváleno dne 25.11.2020, usnesením č. 23/3/2020
- č. 12/2020 – snížení příjmů celkem o 2 303 837,91 Kč (nedaňové příjmy celkem +151 000,Kč (hřbitov +1 000,- Kč, prodej pozemků +150 000,- Kč, transfery celkem
snížení o 2 454 837,91 Kč – dorovnání dle skutečnosti - příjmy budou realizovány až v roce 2021 a převody mezi účty obce +500 000,- Kč)
- snížení výdajů celkem o 2 303 837,91 Kč (běžné výdaje celkem -319 837,91
Kč – silnice -400 000,- Kč, vodovod -542 837,91 Kč, kultura +30 000,- Kč,
bytové hospodářství +8 000,- Kč, sběrný dvůr +85 000,- Kč, převody mezi
účty obce +500 000,- Kč, kapitálové výdaje celkem -1 984 000,- Kč – silnice
- 2 000 000,- Kč, místní správa +16 000,- Kč)
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- rozpočtové opatření bylo schváleno dnešního dne usnesením č. 24/2/2020
Usnesení č. 71/2020:
Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí informace o přijatých rozpočtových
opatřeních.
7. Aktualizace střednědobého výhledu
Účetní obce seznámila přítomné s potřebou aktualizace, která vyplynula především ze situace
způsobené pandemií koronaviru. Daňové příjmy byly sníženy dle avizovaného krytí některých
dopadů koronavirové krize z podílu obcí na sdílených daních. Kapitálové příjmy byly
aktualizovány dle předpokládaných žádosti o prodeje pozemků. Přijaté transfery byly
upraveny dle vydaných rozhodnutí na dotace, které budou příjmem roku 2021. Kapitálové
výdaje jsou upraveny dle stávajících potřeb, tj. dobudování tělocvičny ZŠ, dovybavení
sběrného dvora kontejnery a vybudováním přístřešku pro traktor a elektromobil, vybudování
kanalizace směrem k Octárně a rekonstrukcí kolny u fary, kde hrozí její zřícení.
Předpokládaný schodek rozpočtu by byl kryt přebytky předchozích let (návrh aktualizace je
přílohou č. 3 tohoto zápisu).
Místostarosta vyzval přítomné ke vznesení dotazů, námitek a podání návrhů k předloženému
upravenému návrhu aktualizace výhledu rozpočtu na rok 2021.
Nikdo žádný návrh ani připomínku či dotaz nevznesl a místostarosta vyzval zastupitele
k hlasování o aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021.
Návrh usnesení č. 72/2020:
Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu na rok
2021.
Hlasování:
pro 15
proti
Usnesení č. 72/2020 bylo přijato.

0

zdržel se

0

8. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 – 2023
Účetní obce seznámila přítomné s návrhem rozpočtového výhledu na rok 2022 a 2023
v rozsahu přílohy č. 4 tohoto zápisu. Uvedla, že tímto návrhem je upraven výhled rozpočtu na
rok 2022, který byl schválen dne 19.12.2018 a je zpracován výhled na rok 2023. Vzhledem
k tomu, z v roce 2021 je avizováno snížení daňových příjmů a zároveň vznikla potřeba výdajů
na dobudování tělocvičny v návaznosti na poskytnutou dotaci a další potřeby dle
aktualizovaného výhledu rozpočtu na rok 2021, je nutno akce původně plánované na roky
2021 a 2022 přesunout na roky 2022 – 2023.
V roce 2022 je uvažováno s celkovými příjmy ve výši 27 mil. Kč a výdaji ve výši 22 mil. Kč
a přebytkem ve výši 5 mil. Kč. Je plánováno odbahnění Velkého veského rybníka ve výši
3 mil. Kč s dotací 1,8 mil. Kč a zateplení domu služeb ve výši 3 mil. s dotací ve výši 1,5 mil.
Kč.
V roce 2023 je uvažováno s celkovými příjmy ve výši 33,3 mil. Kč a výdaji ve výši 34 mil.
Kč, schodek ve výši 700 tis. Kč bude kryt prostředky předchozích let. Je plánována přestavba
stodoly u Spolkového domu na ubytovací zařízení ve výši 14 mil. Kč s dotací 10 mil. Kč a
zateplení obecního úřadu ve výši 3 mil. Kč z vlastních prostředků obce.
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Místostarosta obce Bohumil Svoboda vyzval přítomné k podání návrhů na doplnění popř.
změny navrhovaného rozpočtového výhledu.
Žádné další návrhy, připomínky ani dotazy vzneseny nebyly a místostarosta vyzval zastupitele
k hlasování o návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 - 2023.
Návrh usnesení č. 73/2020:
Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2023
v rozsahu přílohy č. 4 tohoto zápisu.
Hlasování:
pro: 15
Usnesení č. 73/2020 bylo přijato.

proti:

0

zdržel se:

0

9. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2021
Účetní obce seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2021 v rozsahu přílohy č. 5
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
střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021, závaznými ukazateli jsou na straně příjmů
rozpočtové třídy a na straně výdajů paragrafy v členění dle rozpočtových tříd. Návrh rozpočtu
je sestaven jako schodkový a byl zveřejněn na úřední desce i elektronické úřední desce dne
27.11.2020. V návrhu rozpočtu jsou daňové příjmy ve výši 18 400 tis. Kč, nedaňové příjmy
ve výši 950 tis. Kč, kapitálové příjmy ve výši 200 tis. Kč a transfery ve výši 4 360 tis. Kč,
tj. celkem příjmy ve výši 23 910 tis. Kč. Běžné výdaje v členění dle paragrafů činí celkem
15 888 tis. Kč a kapitálové výdaje v členění dle paragrafů činí 10 730 tis. Kč. Výdaje celkem
činí 26 618 tis. Kč. Předpokládaný schodek rozpočtu na rok 2021 činí 2 708 tis. Kč, tento
schodek bude kryt přebytky předchozích let, vzhledem k tomu, že předpokládaný stav
finančních prostředků k 31.12.2019 je cca 16 mil. Kč.
Místostarosta obce Bohumil Svoboda vyzval přítomné k podání dalších návrhů na doplnění
popř. změny navrhovaného rozpočtu.
K přeloženému návrhu rozpočtu na rok 2021 nebyly vzneseny žádné dotazy ani podány
návrhy a místostarosta vyzval zastupitele k hlasování o rozpočtu na rok 2021.
Návrh usnesení č. 74/2020:
Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje rozpočet na rok 2021 v rozsahu přílohy č. 5 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
Usnesení č. 74/2020 bylo přijato.

proti:

5

0

zdržel se:

0

10. Prodej části pozemku č.parc. 961/1 v k.ú. Obecnice
Starosta přítomné informoval, že se jedná o pozemek na u domu čp. 15, který je historicky
oplocen a o prodej žádá majitel domu …………….., který pozemkové nesrovnalosti zjistil při
stavebních úpravách zděděného domu. Záměr prodeje části tohoto pozemku byl odsouhlasen
zastupitelstvem obce na zasedání dne 21.09.2020. Dále uvedl, že rada navrhuje pozemek
prodat za cenu 100,- Kč/m2.
Předsedají vyzval zastupitele ke vznesení dotazů a návrhů, žádné nebyly vzneseny a bylo
přistoupeno k hlasování o prodeji části pozemku č.parc. 961/1 v k.ú. Obecnice.
Návrh usnesení č. 75/2020
Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje prodej části pozemku č.parc. 961/1 v k.ú. Obecnice
………………….
Hlasování:
pro 15
proti
Usnesení č. 75/2020 bylo přijato.

0

zdržel se

0

Dále nechal předsedající hlasovat o navržené prodejní ceně ve výši 100,- Kč/m2.
Návrh usnesení č. 76/2020
Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje prodejní cenu části pozemku č.parc. 961/1 v k.ú.
Obecnice ve výši 100,- Kč/m2.
Hlasování:
pro 15
proti
Usnesení č. 76/2020 bylo přijato.

0

zdržel se

0

11. Žádost o prodej pozemku
a) č.parc. 67/8, 67/17, 67/18, 938/3, 938/5, 67/15, 67/16, 786/9 786/10 v k.ú. Obecnice
Starosta uvedl, že o prodej požádali manželé ……………………. a uvedl, že pozemky parc.
č. 67/8 a 938/5 jsou připloceny před domem a pozemky parc.č. 67/15 a 786/10 za domem,
ostatní pozemky zaploceny nejsou.
…………………… k tomu uvedl, že je uvažováno s využitím pozemků jako zahrada.
Starosta k tomu sdělil, že předmětné pozemky nejsou pro obec přístupné, jedná se o ostatní
plochu a rada navrhuje záměr prodeje schválit. Zároveň upozornil na předpokládanou
prodejní cenu, tj. u zaplocených pozemků 100,- Kč/m2, v ostatních případech 250,- Kč/m2.
Předsedající vyzval zastupitele ke vznesení dotazů a návrhů, žádné nebyly vzneseny a bylo
přistoupeno k hlasování o záměru prodeje pozemků č.parc. 67/8, 67/17, 67/18, 938/3, 938/5,
67/15, 67/16, 786/9 a 786/10 v k.ú. Obecnice.
Návrh usnesení č. 77/2020
Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje záměr prodeje pozemku č.parc. 67/8, 67/17, 67/18,
938/3, 938/5, 67/15, 67/16, 786/9 a 786/10 v k.ú. Obecnice.
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Hlasování:
pro 14
proti
Usnesení č. 77/2020 bylo přijato.

0

zdržel se

1

b) parc.č. 929/5 v k.ú. Obecnice
Starosta uvedl, že žadatelem je ……………., majitel sousedních nemovitostí, který má část
tohoto pozemku připlocenou. Jedná se o pozemek proti hospodě, kde je venkovní sezení a
dále je zde veden obecní vodovod. Dle jeho názoru je reálný prodej zaplocené části pozemku,
nikoliv celého pozemku.
Místostarosta vyzval zastupitele ke vznesení dotazů a návrhů, žádné nebyly vzneseny a bylo
přistoupeno k hlasování o záměru prodeje zaplocené části pozemku č. parc. 929/5 v k.ú.
Obecnice.
Návrh usnesení č. 78/2020
Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje záměr prodeje připlocené části pozemku č. parc.
929/5 v k.ú. Obecnice.
Hlasování:
pro 14
proti
Usnesení č. 78/2020 bylo přijato.

0

zdržel se

1

12. Schválení smlouvy o zřízení služebnosti č. IV-12-6024183/005 s firmou ČEZ
Distribuce, a. s.
Starosta uvedl, že je jedná o zřízení věcného břemene pro elektrické vedení od domu čp. 422
k domu čp. 423, které je vedené po pozemcích parc. č. 965, 996/12, 996/14 a 996/15 v k.ú.
Obecnice.
Místostarosta vyzval zastupitele ke vznesení dotazů a návrhů, žádné nebyly vzneseny a bylo
přistoupeno k hlasování o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemcích parc.č. 965,
996/12, 996/15 a 996/15 v k.ú. Obecnice.
Návrh usnesení č. 79/2020
Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje uzavření smlouvy č. IV-12-6024183/005 s firmou
ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení služebnosti na pozemcích parc.č. 965, 996/12, 996/14 a
996/15 v k.ú. Obecnice.
Hlasování:
pro 14
proti
Usnesení č. 79/2020 bylo přijato.

0

zdržel se

1

13. Schválení dodatku č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 3/2019 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů – obecně závazná vyhláška č. 1/2020

7

Starosta uvedl, že současná ve výši 420,- Kč za osobu a rok nebyla zvyšována od roku 2009,
přestože náklady na likvidaci odpadu neustále stoupají. Od roku 2021 bude zvýšena cena za
skládkování odpadů a proto rada navrhuje zvýšení ceny na 600,- Kč za osobu a rok, u
rekreačních objektů na 600,- za nemovitost.
Žádné další návrhy, připomínky ani dotazy vzneseny nebyly a předsedající nechal hlasovat o
obecně závazné vyhlášce č. 1/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Návrh usnesení č. 80/2020
Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, kterou se
mění obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování:
pro 15
proti
Usnesení č. 80/2020 bylo přijato.

0

zdržel se

0

Před projednáváním bodu č. 14 schváleného programu opustil starosta jednací místnost.
14. Schválení odměny starostovi obce
Místostarosta uvedl, že dle názoru rady by měla být starostovi přiznána odměna za jeho
mimořádné pracovní nasazení v oblasti získávání dotací na projekty obce, správě majetku a
řízení obce. Za dobu působení ve funkci starosty obec získala dotace na rekonstrukci MZŠ,
vybudování Centra vzdělávání (fara), Spolkový dům, tlakovou kanalizaci v Oseči, revitalizaci
Malého veského rybníka, vybudování chodníku na hřbitov a další. Rada proto navrhuje
poskytnout starostovi poskytnout mimořádnou odměnu ve výši měsíční odměny, která mu
náleží za výkon funkce starosty.
Místostarosta vyzval zastupitele ke vznesení dotazů a návrhů.
Žádné další návrhy vzneseny nebyly a předsedající nechal hlasovat o poskytnutí mimořádné
odměny starostovi obce ve výši měsíční odměny, která mu náleží za výkon funkce starosty.
Návrh usnesení č. 81/2020
Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje poskytnutí mimořádné odměny starostovi obce ve
výši jedné měsíční odměny, která mu náleží za výkon jím zastávané funkce. Odměna se
poskytuje za mimořádný rozsah činnosti při zajišťování zejména investičních akcí, které
jsou spolufinancovány z dotací. Odměna bude vyplacena v nejbližším výplatním termínu,
spolu s řádnou odměnou za vykonávanou funkci.
Hlasování:
pro 14
proti
Usnesení č. 81/2020 bylo přijato.

0

zdržel se
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0

15. Souhlas s přijetím daru – varovné protipovodňové stanice (limnigrafu)
Starosta přítomným sdělil, že se jedná o limnigraf, který je umístěný pod mostem u prodejny
Coop a je ve vlastnictví města Příbram. Město Příbram nabídlo obci uzavření darovací
smlouvy na toto zařízení, z tohoto důvodu je potřeba odsouhlasit uzavření této smlouvy.
Místostarosta vyzval zastupitele ke vznesení dotazů a návrhů, žádné nebyly vzneseny a bylo
přistoupeno k hlasování o přijetí daru a uzavření darovací smlouvy na varovnou
protipovodňovou stanici s městem Příbram.
Návrh usnesení č. 82/2020
Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje přijetí daru a uzavření darovací smlouvy na
varovnou protipovodňovou stanici (limnigraf) s městem Příbram.
Hlasování:
pro 15
proti
Usnesení č. 82/2020 bylo přijato.

0

zdržel se

0

16. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na stavbu ,,ObecniceDrahlín, propojení linky“
Starosta přítomným sdělil, že se jedná o uzavření smlouvy s ČEZ Distribuce, a. s. o smlouvě
budoucí na pozemky ve vlastnictví obce, po kterým bude propojení vedeno zemí, od čp. 423
směrem Drahlín v krajní části pozemků. Uvedl, že tato smlouva již byla jednou odsouhlasena,
ale vzhledem k tomu, že došlo ke změně pozemků, po kterých bude stavba vedena, je potřeba
odsouhlasit nové znění smlouvy.. Vlastní smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena
po dokončení stavby a rada navrhuje jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši
350,- Kč/m2.
Žádné další návrhy ani dotazy vzneseny nebyly a místostarosta nechal hlasovat nejdříve o
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu ,,ObecniceDrahlín, propojení linky“
Návrh usnesení č. 83/2020
Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje uzavření ,,Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene“ na pozemcích č. parc. 592/47, 592/58 a 592/46 v k.ú. Obecnice pro
stavbu ,,Obecnice – Drahlín, propojení linky“
Hlasování:

pro

15

proti

0

zdržel se

0

Usnesení č. 83/2020 bylo přijato.
Nyní předsedající nechal hlasovat o jednorázové úplatě za zřízení věcného břemene ve výši
350,- Kč/m2.
Návrh usnesení č. 84/2020
Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje jednorázovou náhradu ve výši 350,- Kč/m2 bez
DPH za zřízení věcného břemene na pozemcích č. parc. 592/47, 592/58 a 592/46 v k.ú.
Obecnice pro stavbu ,,Obecnice – Drahlín, propojení linky“
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Hlasování:

pro

15

proti

0

zdržel se

0

Usnesení č. 84/2020 bylo přijato.

17. Diskuze
- pan ………… navrhl, zda by bylo možné dát na stránky obce provozní řád sběrného dvora
- starosta obce řekl, že to není problém a bude realizováno
- zastupitel Jan Zelenka vznesl dotaz, zda by bylo možné osázet břehy u rekonstruovaného
mostku na Cejnovně
- starosta odpověděl, že v současné době nelze realizovat, vzhledem k tomu, že bude
dodáváno k mostu zábradlí, po jeho montáži bude možné osázení břehů
- zastupitel Jan Zelenka dále podal návrh zvážit možnost oprav budovy hospody
v následujících obdobích
- k tomu starosta sdělil, že vzhledem k nejistým příjmům v následujících letech a nutnosti
realizace již schválených akcí, je zatím možno realizovat drobné vybavení a opravy, např.
pořízení nových židlí a stolů do sálu a výměna oken
- starosta krátce zhodnotil činnost obce v roce 2020 a výhled na činnost v roce 2021, sdělil,
že požádal o prodloužení termínu realizace dotace na pořízení územního plánu do září 2021.
Dále uvedl, že v následujících obdobích bude potřeba zabývat se stavem budovy hasičárny
a obecního úřadu Oseč. Zároveň zdůraznil potřebu úprav parkoviště proti prodejně Coop,
včetně zřízení sociálního zařízení, s tím, že by byla přednostně hledána možnost realizace
s využitím dotace. Na závěr poděkoval zastupitel za jejich činnost v roce 2020.
- závěrem radní Bohumil Svoboda připomněl, že v letošním roce nelze kvůli koronaviru
nelze realizovat tradiční setkání občanů na Štědrý den u vánočního stromu a proto budou
koledy vysílány obecním rozhlasem od 22 hodin, tak aby si je každý mohl zazpívat doma
nebo před svým domem. Texty koled jsou zveřejněny v prosincovém čísle Obecnického
zpravodaje
Usnesení č. 85/2020:
Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí příspěvky do diskuze.
Místostarosta ukončil zasedání zastupitelstva v 20,15 hod.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Oznámení o konání zasedání ZO, vč. Programu
2a) Upravený program jednání
3) Návrh aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2021
4) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2022 – 2023
5) Návrh rozpočtu na rok 2021
Zápis byl vyhotoven dne 18.12.2020 a obsahuje celkem 11 stran.
Zapsala:

Alena Kadlecová

…………………………
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Ověřovatelé:

Starosta:

Zdeněk Petráň

…………………………

Martin Sirotek

…………………………

Josef Karas

…………………………
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