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Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Obecnice 

konaného dne 24.05.2021 

 

Celkový počet členů ZO:                         15 

Přítomno:                                                 13  

Nepřítomno:                                              2  

Hosté:                                                        4 

(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  

                                          5. Informace starosty  

                                          6. Informace o provedených rozpočtových opatření zápisu  

                                          7. Žádost o pronájem pozemku č.p. 831/147 v k.ú. Obecnice  

                                          8. Žádost o změnu ÚP  

                                          9. Žádost o prodej pozemku 158/15 v k.ú. Obecnice  

                                        10. Žádost o prodej pozemku 349/2 v k.ú. Oseč  

                                        11. Žádost o prodej pozemku 798/245 v k.ú. Obecnice  

                                        12. Žádost o prodej pozemku 927/8 v k.ú. Obecnice  

                                        13. Žádost o prodej pozemku 831/96 v k.ú. Obecnice 

                                        14. Žádost o prodej části pozemku 57/1 k.ú. Obecnice  

                                        15. Žádost o pronájem nebytového prostoru  

                                        16. Žádost o souhlas s užíváním spol. nebytového prostoru  

                                        17. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2020  

                                       18. Schválení roční účetní závěrky za rok 2020  

                                       19. Žádost o dotaci Linka bezpečí  
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                                        20. Žádost o dotaci Myslivecké sdružení  

                                        21. Žádost o dotaci Ochrana fauny ČR  

                                        22. Žádost o dotaci Hasiči Obecnice  

                                        23. Smlouva o zřízení služebnosti č. IP-12-60 16289/1  

                                        24. Smlouva o zřízení služebnosti IV-12-60 24981/1  

                                        25. Souhlas se stavbou č. IE-12-60109193  

                                        26. Různé  

 

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

 

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

 

Návrh usnesení č. 14/2021 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje předložený program zasedání. 

 

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

Usnesení č. 14/2021 bylo přijato. 

 

 

3. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Místostarosta navrhl určit ověřovateli zápisu Ditu Paboučkovou a Markétu Švehlovou. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani další návrhy. 

 

Návrh usnesení č. 15/2021: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje ověřovatele zápisu Ditu Paboučkovou a Markétu 

Švehlovou. 

                      

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

Usnesení č. 15/2021 bylo přijato. 

 

  

4. Zpráva ověřovatelů zápisu ze zasedání ZO konaného dne 01.03.2021 

 

Petr Zima sdělil, že provedli kontrolu zápisu se zasedání ZO konaného dne 01.03.2021  

a nedostatky nebyly shledány. 

 

Usnesení č. 16/2021 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí zprávu ověřovatelů. 

 

 

5. Informace starosty 

 

Starosta obce podal informace, které se týkaly: 

- rekonstrukce ZŠ – práce pokračují dle harmonogramu, otevření proběhne 31.08.2021,  

  náklady jsou čerpány dle rozpočtu 

- položení nového koberce na komunikaci, ve které je vedeno vodovodní potrubí – bude  

  řešeno ve spolupráci s SÚS Středočeského kraje 

- mostu u čp. 61 – odeslán dopis se žádosti o řešení na SÚS Středočeského kraje   

- hodin na kostele – jsou instalované, ještě je potřeba dořešit osvícení ciferníku 
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- koupě nebo směny pozemků v Nových chalupách od VLS, s.p. – nebude realizováno, bude  

  opět osázeno až k silnici 

- odpadového hospodářství – situace se nelepší, bude nutno zvážit možnosti jiného způsobu 

  (např. pytle do domácností) 

 

Usnesení č. 17/2021 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí informace starosty. 

  

  

6. Informace o provedených rozpočtových opatření 

 

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

pověření schválila rada obce: 

- č. 2/2021 – zvýšení příjmů o 13 300,- Kč (nedaňové příjmy – SDH – sankční platby  

                     +3 300,- Kč transfery od obcí – SDH Lhota u Příbramě +10 000,- Kč) 

                  -  zvýšení výdajů celkem o 110 000,- Kč (běžné výdaje +10 000,- Kč – knihovna, 

                     komunální rozvoj 

                   - použití finančních prostředků předchozích let ve výši 96 700,- Kč   

                  - rozpočtové opatření bylo schváleno dne 31.03.2021 usnesením č. 3/14/2021           

- č. 3/2021 – zvýšení příjmů o 115 000,- (nedaňové příjmy – příspěvky obcí na autobusovou 

                     Dopravu +6 000,- Kč, transfery – kompenzační bonus covid +100 000,- Kč) 

                  - zvýšení výdajů celkem o 48 000,- Kč (běžné výdaje – místní komunikace  

                    +6 000,- Kč, Veský rybník +2 000,- Kč, Sběrný dvůr +40 000,- Kč) 

                  - úspora finančních prostředků ve výši 67 000,- Kč 

                  - rozpočtové opatření bylo schváleno dne 19.04.2021, usnesením č. 4/2/2021 

- č.4/2021 – zvýšení výdajů celkem o 180 000,- Kč (kapitálové výdaje – vodovod Octárna 

                    +160 000,- Kč, hodiny na kostele +20 000,- Kč) 

                 - použití prostředků předchozích let ve výši 180 000,-  

                 - rozpočtové opatření bylo schváleno dne 05.05.2021, usnesením č. 4/11/2021        

 

Usnesení č. 18/2021: 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí informaci o přijatých rozpočtových 

opatřeních. 

 

 

7. Žádost o pronájem pozemku parc. č. 831/147 v k.ú. Obecnice 

 

Starosta přítomné seznámil se žádostí pana …………………. ml. o pronájem pozemku – 

jedná se o rybníček pro rybáře, žadatel navrhuje nájemné ve výši 20,- Kč/rok. 

 

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

přistoupeno k hlasování o záměru pronájmu pozemku parc. č. 831/147 v k.ú. Obecnice. 

 

Návrh usnesení č. 19/2021: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 831/147 v k.ú. 

Obecnice.   

 

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

Usnesení č. 19/2021 bylo přijato. 
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8. Žádost o změnu ÚP 

  

Starosta přítomným sdělil, že obecní úřad obdržel dvě žádosti o zařazení pozemků do 

zastavitelného území obce: 

a) žádost pana …………….. týkající se pozemku parc č. 327/7 v k.ú. Obecnice – za domem  

    č.p. …… 

b) žádost paní ……………. týkající se pozemku parc č. 751/1 v k.ú. Obecnice – na Šachtě 

    proti domu č.p. …... 

 

Usnesení č. 20/2021: 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí informaci o žádostech o zařazení pozemků 

do zastupitelného území obce. 

 

 

9. Žádost o prodej pozemku parc. č. 158/15 v k.ú. Obecnice 

 

Starosta seznámil přítomné se žádostí pana …………………. o prodej části tohoto pozemku – 

cca 8 m2 pro stavbu stání pro auta, Jedná se o pozemek za koupalištěm u č.p. ……...  

 

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

přistoupeno k hlasování o záměru prodeje části pozemku parc. č. 158/15 v k.ú. Obecnice. 

 

Návrh usnesení č. 21/2021 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 158/15 v k.ú. 

Obecnice. 

 

Hlasování:              pro     13          proti     0          zdržel se     0 

Usnesení č. 21/2021 bylo přijato. 

 

 

10. Žádost o prodej pozemku parc. č. 349/2 v k.ú. Oseč 

 

Starosta seznámil přítomné se žádostí manželů ………………. a uvedl, že se jedná o 

pozemek v Oseči nad domem čp. 43. 

 

Zastupitelka Naděžda Soukupová připomněla, že po tomto pozemku vede cesta. 

 

Starosta odpověděl, že z tohoto důvodu rada obce při projednávání této žádosti, nedoporučila 

prodej tohoto pozemku.  

 

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

bylo přistoupeno k hlasování o záměru prodeje části pozemku parc. č. 349/2 v k.ú. Oseč. 

 

Návrh usnesení č. 22/2021 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 349/2 v k.ú. 

Oseč. 

 

Hlasování:              pro      0          proti    13          zdržel se     0 

Usnesení č. 22/2021 nebylo přijato. 
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11. Žádost o prodej pozemku parc. č. 798/245 v k.ú. Obecnice 

 

Starosta řekl, že byly podány dvě žádosti o prodej a uvedl, že se jedná o pozemek 

v podílovém vlastnictví – obec vlastní 8/10 pozemku a 2/10 pozemku vlastní pan …………... 

Uvedl, že tento pozemek je možno prodat, pouze pokud bude souhlasit s prodejem i 

spoluvlastník.  

 

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

přistoupeno k hlasování o záměru prodeje vlastnického podílu ve výši 8/10 pozemku parc. č. 

798/245 v k.ú. Obecnice. 

 

Návrh usnesení č. 23/2021 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje záměr prodeje vlastnického podílu ve výši 8/10 

pozemku parc.č. 798/245 v k.ú. Obecnice. 

 

Hlasování:              pro     12          proti     0          zdržel se     1 

Usnesení č. 23/2021 bylo přijato. 

 

 

12. Žádost o prodej pozemku parc. č. 927/8 v k.ú. Obecnice 

 

Starosta seznámil přítomné se žádostí pana ………………. a uvedl, že se jedná o pozemek  

u domu čp. …., žadatel je spolumajitelem tohoto domu. Pozemek je zčásti připlocen k domu a 

dále na tomto pozemku stojí plechová kůlna. 

 

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

bylo přistoupeno k hlasování o záměru prodeje pozemku parc. č. 927/8 v k.ú. Obecnice. 

 

Návrh usnesení č. 24/2021 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 927/8 v k.ú. 

Obecnice. 

 

Hlasování:              pro      13          proti    0          zdržel se     0 

Usnesení č. 24/2021 bylo přijato. 

 

 

13. Žádost o prodej pozemku parc. č. 831/96 v k.ú. Obecnice 

 

Starosta sdělil, že o tento pozemek žádá pan ……………. pro zajištění přístupu k pozemku, 

který je v jeho vlastnictví. Dále uvedl, že tímto pozemkem je vedena strouha pro odtok 

dešťové vody a pro vybudování cesty není dostatečně široká. Z těchto důvodů rada 

nedoporučuje prodej tohoto pozemku  

 

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

bylo přistoupeno k hlasování o záměru prodeje pozemku parc. č. 831/96 v k.ú. Obecnice. 

 

Návrh usnesení č. 25/2021 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 831/96 v k.ú. 

Obecnice. 
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Hlasování:              pro      0          proti    13          zdržel se     0 

Usnesení č. 25/2021 nebylo přijato. 

 

 

14. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 57/1 v k.ú. Obecnice 

 

Starosta seznámil přítomné se žádostí paní …………….. a sdělil, že se jedná o část pozemku 

o výměře cca 55 m2 pod mateřskou školkou, který byl historicky připlocen k domu čp. ……. 

a nyní je připlocen k domu čp. ……., jehož je žadatelka spoluvlastníkem. Dále uvedl, že tato 

část pozemku je pro obec nepřístupná.  

 

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

bylo přistoupeno k hlasování o záměru prodeje části pozemku parc. č. 57/1 v k.ú. Obecnice. 

 

Návrh usnesení č. 26/2021 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 57/1 v k.ú. 

Obecnice. 

 

Hlasování:              pro      13          proti    0          zdržel se     0 

Usnesení č. 26/2021 bylo přijato. 

 

 

15. Žádost o pronájem nebytového prostoru 

 

Starosta obce řekl, že vzhledem k tomu, že zde praktický lékař ukončil svojí činnost a není 

reálné získat jiného lékaře – praktického, dětského ani zubaře je prostor ordinace možno 

pronajmout k jiným účelům. Sdělil, že pan ………………. podal žádost o pronájem tohoto 

prostoru, za účelem poskytování kosmetických služeb a dodal, že dle jeho názoru by bylo 

vhodné, kdyby je podařilo tyto služby doplnit poskytováním masáží. Vzhledem k tomu, že 

nyní se bude rozhodovat pouze o záměru pronájmu nebytového prostoru, je možné účel řešit 

následně dle případných dalších žádostí. 

 

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

a bylo přistoupeno k hlasování o záměru pronájmu nebytového prostoru – ordinace v domě 

služeb. 

 

Návrh usnesení č. 27/2021 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje záměr pronájmu nebytového prostoru – ordinace 

v domě služeb. 

 

Hlasování:              pro      13          proti    0          zdržel se     0 

Usnesení č. 27/2021 bylo přijato. 

 

 

16. Žádost o souhlas s užíváním společného nebytového prostoru 

 

Starosta přítomné seznámil se žádostí paní ………………., která má pronajatý nebytový 

prostor v domě služeb, ve kterém provozu prodej občerstvení a žádá umožnění umístění 
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umyvadla, skříně a stolů ve společném prostoru a dále vyvěšení reklamního plátna na budově 

domu služeb. Starosta uvedl, že rada doporučuje pouze umístění umyvadla a skříně, nikoliv 

stolů, vzhledem k tomu, že není žádoucí zde udělat stravovací prostor. Vyvěšení reklamního 

plátna rada navrhuje do štítu domu služeb a na plot. S paní …………. starosta tyto návrhy již 

projednal.   

 

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

a bylo přistoupeno k hlasování o užívání společného nebytového prostoru v domě služeb paní 

………………………. 

 

Návrh usnesení č. 28/2021 

Zastupitelstvo obce Obecnice souhlasí s umístěním umyvadla a skříně do společného 

prostoru domu služeb a dále s umístěním reklamního plátna do štítu domu služeb a na plot. 

 

Hlasování:              pro      13          proti    0          zdržel se     0 

Usnesení č. 28/2021 bylo přijato. 

 

 

17. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2020 

 

Účetní obce seznámila přítomné se zveřejněným návrhem závěrečného účtu obce za rok 2020 

(příloha č. 3 tohoto zápisu) v rozsahu: 

- plnění příjmů a výdajů za r. 2020 – bod 1) návrhu 

- hospodaření s majetkem, finančními prostředky, pohledávky, závazky a hospodářský výsle- 

  dek obce – body 2) – 5) návrhu 

- přehled výběrových řízení v roce 2019 – bod 6) návrhu 

- hospodaření příspěvkové organizace – bod 7) návrhu 

- vyúčtování finančních vztahů k veřejným rozpočtům, členství v DSO a ostatních organiza- 

   cích, vyúčtování poskytnutých příspěvků a tvorba fondů – body 8) – 9) návrhu 

- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 – bod 10) a příloha č. 2 

   návrhu závěrečného účtu obce za rok 2020 

a uvedla, že návrh závěrečného účtu je zveřejněn na úřední desce ode dne 06.05.2021 dosud  

a nebyly občany podány písemně žádné připomínky k tomuto návrhu. 

 

Místostarosta obce vyzval přítomné k podání připomínek, žádné připomínky ani dotazy 

nebyly vzneseny. 

 

Návrh usnesení č. 29/2021: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje závěrečný účet obce a zprávu o výsledku 

přezkoumání hospodaření, která je součástí závěrečného účtu obce za rok 2020 při jeho 

projednávání a souhlasí s celoročním hospodařením obce bez výhrad.  

 

Hlasování:              pro    13          proti     0          zdržel se     0  

Usnesení č. 29/2021 bylo přijato. 
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18. Schválení roční účetní závěrky za rok 2020 

 

Účetní obce seznámila přítomné s výsledkem řídící kontroly účetní  závěrky za rok 2020, 

nahrazující interní audit a dále s účetními výkazy sestavenými k 31.12.2020 a inventarizační 

zprávou o inventarizaci provedené k 31.12.2020. Dále uvedla, že obec dosáhla celkový 

hospodářský výsledek za rok 2020 - zisk ve výši 543 063,00 Kč.  

K předloženým dokumentům neměl nikdo připomínky ani dotazy a bylo přistoupeno ke 

schválení účetní závěrky obce za rok 2020. Protokol o schvalování účetní závěrky obce 

za rok 2020 je přílohou č. 4 tohoto zápisu. 

 

Návrh usnesení č. 30/2021: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje účetní závěrku za rok 2020 a zároveň souhlasí 

s převodem celkového hospodářského výsledku za rok 2020 - zisk ve výši 543 063,00 Kč  

na účty výsledků hospodaření předcházejících účetních období. 

 

Hlasování:              pro    13          proti     0          zdržel se     0  

Usnesení č. 30/2020 bylo přijato. 

 

 

19. Žádost o dotaci organizace Linka bezpečí 

 

Starosta uvedl, že dotace byla poskytnuta i v předchozím roce ve výši 7 500,- Kč a rada 

navrhuje poskytnout dotaci ve stejné výši, tj. 7 500,- Kč. 

 

Jiný návrh podán nebyl a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č. 31/2021 

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

 

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

Usnesení č. 31/2021 bylo přijato. 

 

 

20. Žádost o dotaci Myslivecký spolek pod Třemošnou 

 

Starosta uvedl, že rovněž této organizaci je dotace poskytována každoročně ve výši 3 000,- 

Kč na nákup bažantích slepic a rada navrhuje poskytnout dotaci ve stejné výši, tj. 3 000,- Kč. 

 

Jiný návrh podán nebyl a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č. 32/2021 

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

Třemošnou.  

 

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

Usnesení č. 32/2021 bylo přijato. 
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20. Žádost o dotaci Ochrana fauny ČR o. p. s. 

 

Starosta uvedl, že rovněž této organizaci je dotace poskytována každoročně ve výši 3 000,- 

Kč a rada navrhuje poskytnout dotaci ve stejné výši, tj. 3 000,- Kč. 

 

Jiný návrh podán nebyl a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č. 33/2021 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje dotaci ve výši 3 000,- Kč pro organizaci Ochrana 

fauny ČR o. p. s..  

 

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

Usnesení č. 33/2021 bylo přijato. 

 

 

21. Žádost o dotaci SDH Obecnice 

 

Starosta uvedl, že tato organizace požádala o dotaci ve výši 30 000,- Kč, dotace je SDH 

Obecnice poskytována každoročně a rada navrhuje poskytnout dotaci v požadované výši, tj. 

30 000,- Kč. 

 

Jiný návrh podán nebyl a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č. 34/2021 

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

 

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

Usnesení č. 34/2021 bylo přijato. 

 

 

23. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-6016289/1 

 

Starosta uvedl, že se jedná o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 798/222 a 940/6 

v k.ú. Obecnice pro stavbu kabelového vedení NN pro parc.č. 792/22 v k.ú. Obecnice v délce 

16 m. Věcné břemene bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 1 000,- Kč bez DPH.  

 

Místostarosta obce vyzval přítomné k podání připomínek, žádné připomínky ani dotazy 

nebyly vzneseny. 

 

Návrh usnesení č. 35/2021: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti č. IP-12-6016289/1 a jednorázovou úhradou ve výši 1 000,- Kč bez DPH.  

 

Hlasování:              pro    13          proti     0          zdržel se     0  

Usnesení č. 35/2021 bylo přijato. 
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24. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6024981/1 

 

Starosta uvedl, že se jedná o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 831/104 v k.ú. 

Obecnice pro stavbu kabelového vedení NN 0,4 kV pro parc.č. 831/187 v k.ú. Obecnice. 

Věcné břemene bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 2 000,- Kč bez DPH.  

 

Místostarosta obce vyzval přítomné k podání připomínek, žádné připomínky ani dotazy 

nebyly vzneseny. 

 

Návrh usnesení č. 36/2021: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti č. IV-12-6024981/1 a jednorázovou úhradou ve výši 2 000,- Kč bez DPH.  

 

Hlasování:              pro    13          proti     0          zdržel se     0  

Usnesení č. 36/2021 bylo přijato. 

 

 

25. Souhlas se stavbou – smlouva č. IE-12-60109193 

 

Starosta seznámil přítomní s tím, že se jedná o kabelového vedení NN v části Nové Chalupy, 

v celkové délce 656 m, vedení bude uloženo v zemi. 

 

Místostarosta obce vyzval přítomné k podání připomínek, žádné připomínky ani dotazy 

nebyly vzneseny. 

 

Návrh usnesení č. 37/2021: 

Zastupitelstvo obce Obecnice souhlasí se stavbou kabelového vedení NN v části Nové 

Chalupy - smlouva č. IE-12-60109193.  

 

Hlasování:              pro    13          proti     0          zdržel se     0  

Usnesení č. 37/2021 bylo přijato. 

 

 

13. Diskuze 

 

- starosta obce - připomněl, že 1.6. proběhne očkování 2.dávkou vakcíny proti covidu a  

   požádal členy rady obce o pomoc s organizačním zajištěním 

   - oznámil termín konání dalšího zastupitelstva 28.06.2021 v 19,00 hod. 

   - dne 21.6. proběhne schůzka s občany, týkající se pozemkových úprav pozemků 

   - možnost vstupu obce do ,,Turistické destinace Brdy a Podbrdsko“, členský příspěvek 10,-  

      Kč/občan, pomoc s realizací parkoviště 

    - posouzení a případné prořezání stromu v Oseči u č.p. 50 

- radní Jan Karas – informoval přítomné o tom, že pokud proběhnou komplexní pozemkové 

  úpravy, automaticky končí platnost všech nájemní smluv na pozemky – orná půda uzavřené  

  obcí a realizuje se nové výběrové řízení 

- zastupitel Jan Zelenka vznesl dotaz, zda současný nájemce pan Přemysl Jaroš řádně plní 

  své závazky  

  - k tomu sdělil starosta Josef Karas, že nájemné je řádně placeno a pole jsou obdělávána  

- pan ……………… vznesl dotaz týkající se dopravní situace – silnice na Octárnu – omezení  

   rychlosti 
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  - starosta odpověděl, že o této situaci jednal s Policií ČR, omezení ani retardér nebyl povolen 

- pan ………………. upozornil na bezohledné parkování v obci v souvislosti s rozvojem  

  turistického ruchu v obci, řidiči nerespektují ani to že se jedná o soukromé pozemky občanů 

  u rodinných domů 

  - k tomu sdělil starosta, že tuto situaci řešil již několikrát s Policií ČR, to odmítá jakékoliv  

    omezování parkování v obci dopravním značením 

- zastupitel Jan Zelenka sdělil, že objevuje kalná voda v kouteckém potoce a je potřeba,  

  upozornit občany, že zakázáno cokoliv do potoků vypouštět 

  - k tomu starosta připomněl, že pokud má kdokoliv podezření na znečišťování je potřeba,  

    aby to řešil s odborem životního prostředí MěÚ Příbram  

       

Usnesení č. 38/2021: 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí příspěvky do diskuze. 

 

Místostarosta ukončil zasedání zastupitelstva v 20,30 hod. 

 

 

 

Přílohy zápisu: 

1)    Prezenční listina 

2)    Oznámení o konání zasedání ZO, vč. Programu 

3)    Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 

4)    Protokol o schválení roční účetní závěrky za rok 2020 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 28.05.2021 a obsahuje celkem 11stran. 

 

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

  

Ověřovatelé:                 Dita Paboučková            ………………………… 

                                           

                                       Markéta Švehlová           ………………………… 

 

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

 

  

 

 

 

     

                                           

 

 

 


