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Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Obecnice 

konaného dne 01.03.2021 

 

Celkový počet členů ZO:                         15 

Přítomno:                                                 12  

Nepřítomno:                                              3  

Hosté:                                                        7 

(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 12 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. Schválení územního plánu Obecnice Informace starosty  

                                           6. Informace o provedených rozpočtových opatření 

                                           7. Informace starosty   

                                           8. Schválení změny zakládací listiny ústavu MAS Brdy, z.ú.  

                                           9. Prodej pozemku 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 

                                         10. Nabídka prodeje spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. 

                                               973/1 v k.ú. Obecnice 

                                         11. Žádost o dotaci organizace ALKA, o.p.s. 

                                         12. Žádost o dotaci Společnosti pro podporu lidí s mentálním posti- 

                                               žením v ČR      

                                         13. Různé 

 

a vyzval zastupitele k podání návrhů na doplnění, popř. změny programu zasedání.  
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Žádné návrhy nebyly podány a předsedající vyzval k hlasování o programu jednání.  

 

Návrh usnesení č. 1/2021 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje předložený program zasedání. 

 

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

Usnesení č. 1/2021 bylo přijato. 

 

 

3. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Místostarosta navrhl určit ověřovateli zápisu Jiřího Oktábce a Petra Zimu. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani další návrhy. 

 

Návrh usnesení č. 2/2021: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje ověřovatele zápisu Jiřího Oktábce a Petra Zimu. 

                      

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

Usnesení č. 2/2021 bylo přijato. 

 

  

4. Zpráva ověřovatelů zápisu ze zasedání ZO konaného dne 14.12.2020 

 

Zdeněk Petráň sdělil, že provedli kontrolu zápisu se zasedání ZO konaného dne 14.12.2021 a 

nedostatky nebyly shledány. 

 

Usnesení č. 3/2021 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí zprávu ověřovatelů. 

 

 

5. Schválení územního plánu Obecnice 

 

………………. – zástupce pořizovatele územního plánu, seznámil přítomné s postupem 

pořizování územního plánu.  

Práce byly zahájeny počátkem září 2016 z důvodu, že staré územní plány pozbývají v roce 

2022 platnost a dále z důvodu nabytí nových územní, které obec získala zrušením VÚ Brdy, 

Z čehož vyplývala potřeba územně plánovací dokumentace. Zadání územního plánu bylo 

schváleno v listopadu 2017. V srpnu 2018 proběhlo společné jednání k řešení problémů 

spojených s ochranou přírody (mihule potoční a organizace Natura) a dále nevyužitých 

zastavitelných území. Na základě těchto jednání byla vydána nová studie vlivů na životní 

prostředí, stanovisko Natura a SEA. 

Na přijatá podání se jednotlivě neodpovídalo, výsledek řízení se účastníci dozví po schválení, 

po odsouhlasení se územní plán zveřejňuje jako opatření obecné povahy, proti kterému se 

nelze odvolat, lze podat návrhu na přezkum krajského úřadu nebo soudní žalobu. 

Závěrem pořizovatel podal zastupitelstvu obce návrh na vydání územního plánu Obecnice. 

 

Starosta obce shrnul celý proces realizace a vyzval členy zastupitelstva ke vznesení dotazů. 

 

Žádné dotazy nebyly vzneseny a místostarosta vyzval zastupitele k hlasování. 
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Návrh usnesení č. 4/2021 

Zastupitelstvo obce Obecnice: 

 A) Bere na vědomí  

 1. Informaci pořizovatele k dokumentům uvedeným v přílohách tohoto usnesení: 

 vyhodnocení společného jednání o návrhu územního plánu Obecnice (dále také jen 

„ÚP Obecnice“) konaného dne 28. srpna 2018, uvedené v příloze č. 3 tohoto 

usnesení; 

 pokyny pro úpravu návrhu ÚP Obecnice po společném jednání konaném dne 28. 

srpna 2018, uvedené v příloze č. 4 tohoto usnesení; 

 záznam o průběhu veřejného projednání návrhu ÚP Obecnice konaného dne 14. 

září 2020, uvedený v příloze č. 5 tohoto usnesení; 

 vyhodnocení veřejného projednání návrhu ÚP Obecnice konaného dne 14. září 

2020, uvedené v příloze č. 6 tohoto usnesení; 

 pokyny pro nepodstatnou úpravu návrhu ÚP Obecnice před vydáním, uvedené v 

příloze č. 7 tohoto usnesení. 

 2. Stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru územního plánování a 

stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“), čj. 075950/2020/KUSK ze dne 2. června 

2020, k posouzení návrhu ÚP Obecnice podle § 50 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „stavební zákon“), uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení. 

 3. Zdůvodnění pořizovatele, jak zohlednil pro fázi vydání ÚP Obecnice požadavky a 

podmínky vyplývající ze stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru 

životního prostředí a zemědělství, čj. 137446/2020/KUSK ze dne 26. listopadu 2020, k 

posouzení vlivů provádění ÚP Obecnice na životní prostředí, tzv. „stanovisko SEA“. 

 B) Ověřilo 

  návrh územního plánu Obecnice podle § 54 odst. 2 stavebního zákona a konstatuje, že 

 není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky, schválenou usnesením 

vlády České republiky č. 929 dne 20. července 2009, závaznou pro pořizování a 

vydávání územních plánů podle § 31 odst. 4 stavebního zákona, ve znění pozdějších 

Aktualizací č. 1, 2 a 3 a Aktualizace č. 5, schválené usnesením vlády České republiky 

č. 833 ze dne 17. srpna 2020; 

 není v rozporu se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje, účinnými dne 

22. února 2012, ve znění 1. aktualizace účinné dne 26. srpna 2015 a 2. aktualizace 

účinné dne 4. září 2018; 

 není v rozporu se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu, 

jak je doloženo přílohami č. 2, 3 a 6 tohoto usnesení; 

 při projednávání návrhu ÚP Obecnice nebyl řešen žádný rozpor postupem podle § 

136 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „správní řád“). 

 C) Rozhodlo 

  o námitkách dotčených osob (§ 52 odst. 2 stavebního zákona) podle § 172 odst. 5 

správního řádu uplatněných k návrhu územního plánu Obecnice z července 2020, 

veřejně projednaného dne 14. září 2020, jak je uvedeno pod bodem 12 textové části A 

odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP v příloze č. 1 tohoto usnesení. 
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D)Vydává 

  územní plán Obecnice (zhotovitel PRISVICH, s.r.o., IČO 27101053, projektant Ing. 

arch. Akad. arch. Petr Foglar, autorizovaný architekt ČKA 02667), postupem podle 

§ 171 a násl. správního řádu a v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) a § 43 odst. 4 stavebního 

zákona, ve formě opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP uvedeného v příloze č. 1 

tohoto usnesení. 

 E) Ukládá starostovi obce 

 1. oznámit veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu vydání územního plánu 

Obecnice ve formě opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP v souladu s § 173 odst. 1 

správního řádu a vyznačit jeho účinnost; 

 2. poskytnout územně plánovací dokumentaci ÚP Obecnice, opatřenou záznamem o 

účinnosti, stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu; 

 3. zveřejnit, způsobem umožňujícím dálkový přístup, údaje o vydaném ÚP Obecnice 

a místech, kde je možné do jeho dokumentace nahlížet, a oznámit tuto informaci 

jednotlivě dotčeným orgánům neuvedeným v předchozím bodu; 

 4. zohlednit ve fázi uplatňování ÚP Obecnice a následném zpracování dokumentace 

posouzení vlivů na životní prostředí konkrétního záměru (tzv. „dokumentace EIA“) 

dodržení podmínek, za nichž bylo vydáno souhlasné stanovisko SEA Krajským úřadem 

Středočeského kraje, čj. 137446/2020/ /KUSK ze dne 26. listopadu 2020; 

 5. zpracovat registrační list ÚP Obecnice a podat návrh krajskému úřadu na vložení jeho 

dat do evidence územně plánovací činnosti; 

 6. uložit úplný spis ÚP Obecnice, včetně dokladů a písemností dokládajících proces jeho 

pořizování, do archivu obce Obecnice. 

 

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

Usnesení č. 4/2021 bylo přijato. 

 

 

6. Informace o provedených rozpočtových opatření 

 

Účetní obce informovala přítomné zastupitele o rozpočtovém opatření, které na základě 

pověření schválila rada obce: 

- č. 1/2021 – zvýšení příjmů o 1 783 700,-Kč ( transfery - souhrnný dotační vztah +16 000,-  

                     Kč, dotace Centrum vzdělávání (fara) + 1 267 000,- Kč, převody mezi BÚ  

                     a pokladnou +500 000,- Kč) 

                  -  zvýšení výdajů celkem o 662 000,- Kč (běžné výdaje +500 000,- Kč - převody  

                      mezi BÚ a pokladnou, kapitálové výdaje celkem +162 000,- Kč – SDH  

                      registrace čtyřkolky a nádrže +2 000,- Kč, místní správa – elektronická úřední  

                      deska +160 000,- Kč) 

                   - úspora finančních prostředků ve výši 1 121 700,- Kč   

                  - rozpočtové opatření bylo schváleno dne 08.02.2021 usnesením č. 2/4/2021               

 

Usnesení č. 5/2021: 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí informaci o přijatém rozpočtovém 

opatření. 
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7. Informace starosty 

 

Starosta obce podal informace, které se týkaly: 

- vybudování kanalizace na Octárně – jedná se cca o 80 m2 od čp. 6 ke křížku, které vedou 

  v komunikaci a je potřeba realizovat před položením nového povrchu, dále bude vodovod 

  i kanalizace vedena mimo komunikaci  

- rekonstrukce ZŠ – práce pokračují – střech a omítka nové tělocvičny, výměna střechy na  

  budově školy, úprava stávajících prostor a vzduchotechnika 

  - budou prováděny akustické zkoušky v tělocvičně a třídách 

- žádosti na odkoupení části vykáceného pozemku VLS v Nových Chalupách – dle sdělení  

  VLS je prodej problematický, ale bylo by případně možno řešit směnou pozemků  

- značení silnice na Octárnu, kde je dopravní značka konec obce u čp. 6 a znovu začátek obce 

  u čp. 422 

- odpadového hospodářství – přetrvávající nepořádek u kontejnerů 

- opravy věžních hodin – demontován železný ciferník, hodinový stroj je objednaný 

- nainstalování elektronické úřední desky 

- očkování Covid-19 

- provedeného přezkumu hospodaření obce za rok 2020 

 

Usnesení č. 6/2021 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí informace starosty. 

  

 

8. Schválení změny zakládací listiny ústavu MAS Brdy, z.ú. 

  

Starosta přítomným sdělil, že se jednání o doplnění zakládací listiny o ustanovení týkající se 

zřízení rezervního fondu ústavu. 

 

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

přistoupeno k hlasování o změně zakládací listiny ústavu MAS Brdy, z.ú. 

 

Návrh usnesení č. 7/2021: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje změnu zakládací listiny o ustanovení týkající se 

zřízení rezervního fondu.   

 

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

Usnesení č. 7/2021 bylo přijato. 

 

 

9. Prodej pozemků parc. č. 67/8, 67/17, 67/18, 938/3, 938/5, 67/15, 67/16, 786/9, 786/10 

v k.ú 

 

Starosta připomněl, že o prodej žádají manželé ……………, Obecnice čp. ….. a že se jedná  

o připlocené pozemky před jejich domem a dále o pozemky za domem, které plánují využít 

jako zahradu. Záměr prodeje pozemků byl odsouhlasen zastupitelstvem obce na zasedání dne 

14.12.2020. 

Dále starosta uvedl, že vzhledem k tomu, že se z části jedná o pozemky dlouhodobě užívané 

žadateli, které jsou připlocené u jejich domu a z části o pozemky, které nejsou žadateli zatím 

užívány, navrhuje jednotnou cenu 250,- Kč/m2.  
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Předsedají vyzval zastupitele ke vznesení dotazů a návrhů, žádné nebyly vzneseny a bylo 

přistoupeno k hlasování o prodeji 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. 8/2021 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje prodej pozemků 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 manželům Petru a Marcele Zimovým, 

Obecnice 365. 

 

Hlasování:              pro     12          proti     0          zdržel se     0 

Usnesení č. 8/2021 bylo přijato. 

 

 

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

 

Návrh usnesení č. 9/2021 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje prodejní cenu pozemků 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 ve výši 250,- Kč/m2. 

 

Hlasování:              pro     10          proti     0          zdržel se     2 

Usnesení č. 9/2021 bylo přijato. 

 

 

10. Nabídka prodeje spoluvlastnického podílu na pozemku 

 

Starosta přítomné informoval, že pan ………, nabídl prodej svého spoluvlastnického podílu 

na pozemcích parc.č. 973/1, 973/2, 973/3 a 973/5 v k.ú. Obecnice. Uvedl, že obec by měla 

zájem o nákup spoluvlastnického podílu 2/252 pozemků parc. č. 973/1 a 973/2, vzhledem 

k tomu, že se jedná o pozemky, které jsou pod místní komunikace, s tím, že vlastník nabízí 

prodej těchto pozemků za celkovou částku 500,- Kč. 

 

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

přistoupeno k hlasování o nákupu spoluvlastnického podílu 2/252 pozemků č.parc. 937/1 a 

937/2  v k.ú. Obecnice od pana ……………….. 

 

Návrh usnesení č. 10/2021 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje nákup spoluvlastnického podílu 2/252 pozemků 

parc.č. 937/1 a 937/2 v k.ú. Obecnice od …………….. 

 

Hlasování:              pro     12          proti     0          zdržel se     0 

Usnesení č. 10/2021 bylo přijato. 

 

 

11. Žádost o dotaci organizace ALKA, o.p.s. 

 

Starosta uvedl, že dotace byla poskytnuta i v předchozích letech ve výši 1 000,- Kč a rada 

navrhuje poskytnout dotaci ve stejné výši, tj. 1 000,- Kč. 

 

Jiný návrh podán nebyl a bylo přistoupeno k hlasování. 
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Návrh usnesení č. 11/2021 

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

o.p.s..  

 

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

Usnesení č. 11/2021 bylo přijato. 

 

 

12. Žádost o dotaci Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR 

 

Starosta uvedl, že rovněž této organizaci je dotace poskytována každoročně ve výši 1 000,- 

Kč a rada navrhuje poskytnout dotaci ve stejné výši, tj. 1 000,- Kč. 

 

Jiný návrh podán nebyl a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č. 12/2021 

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

podporu lidí s mentálním postižením v ČR.  

 

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

Usnesení č. 12/2021 bylo přijato. 

 

 

13. Diskuze 

 

- starosta obce připomněl, že je potřeba dořešit ošetření lip v parku 

  - k tomu sdělil místostarosta Bohumil Svoboda, že postup je již v řešení s panem …………. 

    Z firmy Petunia, s. r. o., která v obci realizuje revitalizaci zeleně 

- zastupitel Václav Vohradský vznesl dotaz z jakého důvodu se neprohrnuje cesta k hájovně 

  na Octárně 

  - starosta odpověděl, že tam nelze jezdit, vzhledem k tomu, že na tuto komunikaci je zákaz 

    vjezdu, pokud bude dopravní značky odstraněna, není problém prohrnovat  

- zastupitel Miroslav Srch se zeptal, zda VLS, s. p. neplánuje pokácet stromy od čp. 138  

  směrem k. čp. 107 

  - starosta odpověděl, že s kácením těchto stromů se nepočítá, nebylo plánováno ani kácení  

    stromů při silnici směrem na Oseč, které popadaly při vichřici 

- zastupitel Miroslav Srch se zeptal, zda nějakým způsobem pokročilo budování parkoviště  

  CHKO 

 - k tomu starosta sdělil, že zjistil dodavatele buněk – sociálního zařízení, jedná se o firmu  

    ZRUP Příbram, ale vzhledem k finanční náročnosti rozpracované akce ,,rekonstrukce ZŠ“,  

    není v současné době vhodná doba na další investice, ale stále se snaží zjistit možnosti  

    financování formou dotace. V každém případě je nutné na parkoviště dodat další  

    odpadkové koše, protože stávající počet naprosto nestačí 

       

Usnesení č. 13/2021: 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí příspěvky do diskuze. 

 

Místostarosta ukončil zasedání zastupitelstva v 20,15 hod. 
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Přílohy zápisu: 

1)    Prezenční listina 

2)    Oznámení o konání zasedání ZO, vč. Programu 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 05.03.2021 a obsahuje celkem 8 stran. 

 

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

  

Ověřovatelé:                 Jiří Oktábec                    ………………………… 

                                           

                                       Petr Zima                        ………………………… 

 

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

 

  

 

 

 

     

                                           

 

 

 


