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Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Obecnice 

konaného dne 21.09.2021 

 

Celkový počet členů ZO:                         15 

Přítomno:                                                 13  

Nepřítomno:                                              2  

Hosté:                                                        1 

(viz prezenční listina – příloha č. 1 tohoto zápisu) 

 

1. Zahájení 

Zasedání bylo zahájeno a řízeno Bohumilem Svobodou, místostarostou obce v 19,05 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  

                                          7. Žádost o pronájem části pozemku č.p. 789/2 v k.ú. Obecnice  

                                          8. Prodej pozemku 158/15 v k.ú. Obecnice  

                                          9. Prodej části pozemku 831/91 v k.ú. Obecnice  

                                        10. Žádost o prodej části pozemku 67/8 v k.ú. Obecnice  

                                        11. Žádost o Prodej části pozemku 929/2 v k.ú. Obecnice  

                                        12. Žádost o finanční příspěvek  

                                        13. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12- 

                                              6008715/1  

                                        14. Smlouva o sml. budoucí o zřízení v. břemene a dohoda  

                                              o umístění stavby č. IV-12-6028649/SOBS VB/2  

                                        15. Pakt starostů a primátorů pro klima a energii.  

                                        16. Pronájem části pozemku č. par. 45/5 a 996/45 v k.ú. Obecnice  

                                        17. Žádost o příspěvek na opravu kostela  



 
2 

 

             18. Různé 

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

 

Starosta Josef Karas navrhl zrušení bodu č. 8 programu, vzhledem k tomu, že tento bod byl již 

projednáván na zasedání zastupitelstva obce dne 28.06.2021. 

 

Žádné další návrhy ani připomínky nebyly podány a předsedající vyzval k hlasování o 

programu jednání.  

 

Návrh usnesení č. 65/2021 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje předložený program zasedání a vypuštění bodu č. 8  

z tohoto programu. 

 

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

Usnesení č. 65/2021 bylo přijato. 

 

 

3. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Místostarosta navrhl určit ověřovateli zápisu Jiřího Oktábce a Zdeňka Petráně. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani další návrhy. 

 

Návrh usnesení č. 66/2021: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje ověřovatele zápisu Jiřího Oktábce a Zdeňka 

Petráně. 

                      

Hlasování:                pro:      12                         proti:     0                         zdržel se:     1 

Usnesení č. 66/2021 bylo přijato. 

 

  

4. Zpráva ověřovatelů zápisu ze zasedání ZO konaného dne 28.06.2021 

 

Miroslav Srch sdělil, že provedli kontrolu zápisu se zasedání ZO konaného dne 28.06.2021  

a nedostatky nebyly shledány. 

 

Usnesení č. 67/2021 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí zprávu ověřovatelů. 

 

 

5. Informace starosty 

 

Starosta obce podal informace, které se týkaly: 

- opravy cesty na Cejnovně, cesta je hotová a otočka bude realizováno v říjnu 2021 

- opravy komunikace III. tř. po rekonstrukci vodovodního řadu – akce se řeší ve spolupráci 

   se Středočeským krajem, o financování má být rozhodnuto na zasedání rady kraje dne  

   30.09. 

- projektu na rozšíření hasičské zbrojnice – projekt řeší Ing. Lechnýřová, bude řešeno přístav- 

   bou kolmo ke stávající stavbě, předpokládaný termín projektu a stavebního řízení je do  

   konce května 2022, pokud možno bude využito dotačních titulů na tuto stavbu 

- projektu na rekonstrukci kolny u fary – uvažuje se se stálou expozicí včelařství 
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- kolaudaci tělocvičny – proběhla dne 17.09., ještě je potřeba stanovisko hygieny a rozbory 

  vody 

- výměny vodoměrů za dálkově odečitatelné – budou zjištěny možnosti dotace v r. 2022 

- závěrečného vyhodnocení rekonstrukce komunikací a mostu po povodních – obě akce bez 

  Závad 

- úpravy cesty u zahrádek na Cejnovně – řešeno s p. ………………. 

- personálního zajištění obecního úřadu – od ledna 2022 se bude na místo účetní – matrikářky 

  zaučovat ……………….. a do Spolkového domu nastoupí od 01.12.2021 paní ……………. 

- přípravy voleb do Poslanecké sněmovny 

- výměny kabelu pro internet v Nových chalupách firmou Cetim 

      

Usnesení č. 68/2021 

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. 5/2021 – zvýšení příjmů o 215 000,- Kč (převody mezi rozpočtovými účty) 

                  -  zvýšení výdajů o 215 000,- Kč (převody mezi rozpočtovými účty)    

                  - rozpočtové opatření bylo schváleno dne 09.06.2021 usnesením č. 6/9/2021           

- č. 6/2021 – zvýšení příjmů o 535 000,- Kč (daňové příjmy – správní poplatky a daň 

                     z hazardních her +35 000,- Kč, převody mezi rozpočtovými účty +500 000,- Kč) 

                  - zvýšení výdajů celkem o 535 000,- Kč (běžné výdaje – multifunkční hřiště  

                    +35 000,- Kč, převody mezi rozpočtovými účty +500 000,- Kč) 

                  - rozpočtové opatření bylo schváleno dne 11.08.2021, usnesením č. 9/5/2021 

 

Usnesení č. 69/2021: 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí informaci o přijatých rozpočtových 

opatřeních. 

 

 

7. Žádost o pronájem pozemku parc. č. 789/2 v k.ú. Obecnice 

 

Starosta sdělil, že se jedná o žádost pana …………………….. o pronájem části pozemku – 

cca 200 m2 od domu č.p. …… směrem k ČOV a uvedl, že obec tento pozemek nijak 

nevyužívá. 

 

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

přistoupeno k hlasování o záměru pronájmu pozemku parc. č. 789/2 v k.ú. Obecnice. 

 

Návrh usnesení č. 70/2021: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 789/2 v k.ú. 

Obecnice. 

 

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

Usnesení č. 70/2021 bylo přijato. 
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8. Prodej pozemku parc. č. 158/15 v k.ú. Obecnice – tento bod byl z jednání vypuštěn 

 

 

9. Prodej pozemku parc. č. 831/91 v k.ú. Obecnice 

 

Starosta připomněl, že se jedná o žádost pana …………………, který žádá o prodej části 

pozemku o výměře cca 340 m2 u domu čp. ……, záměr prodeje byl odsouhlasen na zasedání 

zastupitelstva obce dne 28.06.2021. 

 

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

bylo přistoupeno k hlasování o prodeji části pozemku parc. č. 831/91 v k.ú. Obecnice o 

výměře cca 340 m2 panu ……………………. 

 

Návrh usnesení č. 71/2021 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje prodej části pozemku parc.č. 831/91 o výměře cca 

340 m2 v k.ú. Obecnice panu ……………………... 

 

Hlasování:              pro      13          proti    0          zdržel se     0 

Usnesení č. 71/2021 bylo přijato. 

 

Dále starosta přednesl návrh rady obce na stanovení prodejní ceny tohoto pozemku ve výši 

250,-- Kč/m2, vzhledem k tomu, že se sice jedná o pozemek, který je historicky připlocen  

u domu čp. 263, ale je zároveň vhodný i pro další zástavbu. 

 

Žádné další návrhy a ani připomínky nebyly vzneseny a předsedající nechal hlasovat o 

prodejní ceně části pozemku parc. č. 831/91 v k.ú. Obecnice ve výši 250,-- Kč/m2. 

 

Návrh usnesení č. 72/2021 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje prodejní cenu části pozemku parc.č. 831/91 v k.ú. 

Obecnice ve výši 250,-- Kč/m2. 

 

Hlasování:              pro      13          proti    0          zdržel se     0 

Usnesení č. 72/2021 bylo přijato. 

 

 

10.. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 67/8 v k.ú. Obecnice 

 

Starosta uvedl, že se jedná o pozemek, jehož části jsou připloceny u rodinných domů Na 

Německých, jde tudíž o narovnání vlastnických vztahů.  

 

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

přistoupeno k hlasování o záměru prodeje části pozemku parc. č. 67/8 v k.ú. Obecnice. 

 

Návrh usnesení č. 73/2021 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 67/8 v k.ú. 

Obecnice. 

 

Hlasování:              pro      13          proti     0             zdržel se     0 

Usnesení č. 73/2021 bylo přijato. 
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11. Žádost o prodej části pozemku parc. č.929/2 v k.ú. Obecnice 

 

Starosta seznámil přítomné se žádostí pana ………………., který žádá o prodej části proti 

hospodě. Jedná se o zaplocený pozemek a vlastnictví obce bylo zjištěno při zaměření 

pozemků. Zároveň uvedl, že součástí případné smlouvy o prodeji by bylo zřízení věcného 

břemene ve prospěch obce. 

 

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

bylo přistoupeno k hlasování o záměru prodeje části pozemku parc. č. 929/2 v k.ú. Obecnice. 

 

Návrh usnesení č. 74/2021 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 929/2 v k.ú. 

Obecnice. 

 

Hlasování:              pro     13          proti     0          zdržel se     0 

Usnesení č. 74/2021 bylo přijato. 

 

 

12. Žádost o finanční příspěvek 

 

Starosta uvedl, že se jedná o žádost paní ………………, které pád lípy při vichřici poškodil 

majetek – garáž a kanalizační odpady, škoda činí celkem 121 000,- Kč. K tomu uvedl, že o 

povolení kácení stromu bylo žádáno a žádost byla obecním úřadem zamítnuta, neboť dle 

posouzení se strom jevil zdravý a uvedl, že rada obce navrhuje příspěvek ve výši 50 % škody, 

tj. 60 000,- Kč.  

 

Předsedají vyzval zastupitele ke vznesení dotazů a návrhů. 

 

Zastupitel Miroslav Srch vznesl dotaz, kdo je majitelem pozemku, na které lípa stála. 

K tomu starosta sdělil, že majitelkou je paní ………………., která o povolení jejího poražení 

žádala. 

 

Zastupitel Miroslav Srch dále sdělil své stanovisko, že s náhradou nesouhlasí, neboť když 

vichřice zničila stromy v Nových Chalupách, také žádné náhrady neobdržely. 

 

Další návrhy, připomínky ani stanoviska vzneseny nebyly a bylo přistoupeno k hlasování 

o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 60 000,- Kč paní ……………………...   

 

Návrh usnesení č. 75/2021 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje finanční příspěvek na škody způsobené pádem 

stromu ve výši 60 000,- Kč paní …………………………….. 

 

Hlasování:              pro      11          proti    1          zdržel se     1 

Usnesení č. 75/2021 bylo přijato. 

 

 

13. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-6008715/1 
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Starosta uvedl, že se jedná o zřízení věcného břemene na pozemcích na Cejnovně, parc.č. 

165/1, 834/2, 834/8, 927/19, 927/21, 927/24, 994/1 a 1031 v k.ú. Obecnice, kde bude 

realizováno kabelové vedení v zemi. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu 

ve výši 32 400,- Kč bez DPH.  

 

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

nebyly vzneseny. 

 

Návrh usnesení č. 76/2021: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě o zřízení věcného 

břemene – služebnosti č. IE-12-6008715/1 s jednorázovou náhradou ve výši 32 400,- Kč bez 

DPH.  

 

Hlasování:              pro    13          proti     0          zdržel se     0  

Usnesení č. 76/2021 bylo přijato. 

 

 

14. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění č. IV-

12-6028649/SOBS VB/2 

 

Starosta uvedl, že se jedná o zřízení věcného břemene na pozemky za farou parc. č. 37/4 a 

41/1 v k.ú. Obecnice. Jedná se o kabelové vedení mimo komunikaci.  

 

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

nebyly vzneseny. 

 

Návrh usnesení č. 77/2021: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene a dohody o umístění č. IV-12-6028649/SOBS VB/2.  

 

Hlasování:              pro    13          proti     0          zdržel se     0  

Usnesení č. 77/2021 bylo přijato. 

 

 

15. Pakt starostů a primátorů pro klima a energii 

 

Starosta obce sdělil, že se jedná o dobrovolnou iniciativu měst a obcí, členství je zcela 

dobrovolné a není spojeno s žádnými poplatky. Hlavním přínosem členství se strategický 

přístup k rozvoji obce a realizace investic v oblasti energetických úspor – možnost získání 

dotací. Obec by do Paktu vstupovala prostřednictvím DSO ORP Příbram. 

 

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

a bylo přistoupeno k hlasování o vstupu do Paktu starostů a primátorů pro klima a energii 

prostřednictvím DSO ORP Příbram. 

 

Návrh usnesení č. 78/2021 

a) Zastupitelstvo obce Obecnice souhlasí se vstupem do Patku starostů a primátorů pro  

    klima a energii prostřednictvím DSO ORP Příbram a pověřuje starostu k podpisu přístu- 

    pového formuláře. 
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b) Obec Obecnice pověřuje DSO ORP Příbram k registraci a dalším úkonům v Paktu 

    starostů a primátorů pro klima a energii. 

Hlasování:              pro      13          proti    0          zdržel se     0 

Usnesení č. 78/2021 bylo přijato. 

 

 

16. Pronájem části pozemku parc. č. 45/5 a 996/45 v k.ú. Obecnice 

 

Starosta uvedl, že se jedná o pozemky vedle pekárny – cca 2 m2, na kterých by byl osazen 

samoobslužný box ,,Z-BOX“ společnosti Zásilkovna. Jedná se o 12 boxů, do kterých si 

mohou občané nechat doručovat zásilky eshopů. Zřízení je bezplatné a za provoz ani zásilky 

obec nijak neručí, box je napájen ze solárních panelů na střeše boxu. 

 

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

nebyly vzneseny a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č. 79/2021 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje záměr pronájmu pozemků parc. č. 45/5 a 996/45 

v k.ú. Obecnice o výměře cca 2 m2.  

 

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

Usnesení č. 79/2021 bylo přijato. 

 

 

17. Žádost o příspěvek na opravu kostela 

 

Starosta uvedl, že Římskokatolická farnost Příbram, Březové Hory požádala o finanční 

příspěvek na opravu kostela sv. Šimona a Judy v Obecnici. Opravy jsou rozdělené do dvou 

etap – letos dokončení odvodnění a sanační práce v hodnotě cca 500 tis. Kč a v příštím roce 

oprava věže, omítek a další stavební práce v hodnotě cca 910 tis. Kč.  

Rada obce tuto žádost projednala a navrhuje poskytnout finanční příspěvek ve výši 35% 

rozpočtových nákladů, maximálně do výše 500 000,- Kč. 

 

Předsedající vyzval přítomné k podání návrhů a vznesení dotazů a připomínek. 

 

Zastupitel Miroslav Srch navrhl, aby byl poskytnut příspěvek ve výši 30%  rozpočtových 

nákladů. 

 

Radní Jan Karas vznesl dotaz, zda jsou vyřešeny majetkové vztahy k pozemkům pod stavbou 

kostela. 

Starosta odpověděl, že část pozemků pod zákristií je v jeho vlastnictví, je připraven návrh na 

dělení pozemku a předmětnou část pozemku Římskokatolické farnosti daruje. 

 

Žádné další návrhy, dotazy ani připomínky vzneseny nebyly a předsedající nechal hlasovat 

nejdříve o návrhu zastupitele Miroslava Srcha, poskytnout finanční příspěvek ve výši 30% 

rozpočtových nákladů opravy kostela. 

 

Návrh usnesení č. 80/2021 
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Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje finanční příspěvek ve výši 30% rozpočtových 

nákladů na opravu kostela v Obecnici pro Římskokatolickou farnost Příbram, Březové 

Hory.  

 

Hlasování:                pro:      3                       proti:     10                         zdržel se:     0 

Usnesení č. 80/2021 nebylo přijato. 

 

Nyní předsedající nechal hlasovat o návrhu rady obce poskytnout finanční příspěvek ve výši 

35% rozpočtových nákladů opravy kostela, maximálně do výši 500 000,- Kč. 

 

Návrh usnesení č. 81/2021 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje finanční příspěvek ve výši 35% rozpočtových 

nákladů, maximálně do výše 500 000,- Kč na opravu kostela v Obecnici pro Římsko- 

katolickou farnost Příbram, Březové Hory.  

 

Hlasování:                pro:     10                       proti:      3                         zdržel se:     0 

Usnesení č. 81/2021 bylo přijato. 

 

 

18. Různé 

 

- zastupitel Jiří Oktábec vznesl návrh na zbudování workautového hřiště, nejlépe v prostorách  

   hřiště a koupaliště TJ Slavoj Obecnice a zvážit možnost poskytnutí příspěvku na zbudování 

   - zastupitelé Miroslav Srch a Martin Sirotek přislíbili, že tuto možnost projednají na schůzi 

      TJ Slavoj Obecnice 

- zastupitel Jan Zelenka vznesl dotaz, který se týkal 5 stromů na Šachtě, u kterých není jasno, 

   kdo je zasadil a místní občané mají obavy z pádu těchto stromů 

   - starosta obce k tomu uvedl, že se jedná o obecní pozemek a kdo stromy zasadil není rozho- 

      dující 

    - radní Bohumil Svoboda řekl, že proběhne jednání s občany, kterých se to týká a potom  

      bude rozhodnuto o dalším postupu  

- zastupitel Jan Zelenka dále vznesl dotaz, týkající se činnosti fotbalového družstva TJ Slavoj 

  - k tomu zastupitel Miroslav Srch podal informace, které se týkaly zapojení dětí i z okolních 

    obcí 

  - starosta Josef Karas řekl, že tato problematika byla řešena i s předsedou TJ Slavoj  

    Obecnice panem …………………….. 

- zastupitel Jan Zelenka dále pochválil pracovníky na Sběrném dvoře za jejich činnost 

  - k tomu starosta poukázal na přetrvávající problémy s likvidací odpadů (tvrdé plasty,  

    dřevotříska, polystyren)  

- zastupitel Miroslav Srch upozornil, že u vodojemu ,,U vojáka“ se myjí auta, griluje apod. 

   a navrhl zamezit přístup k vodojemu 

   - starosta odpověděl, že cestu je možno uzavřít, ale je potřeba při zjištění situaci řešit  

     s dotyčnými lidmi, popř. zavolat Polici ČR 

- radní Jan Urbánek upozornil, na přibývající odpadky v lese 

- radní Bohumil Svoboda připomněl, že upozornění na nutnost kácení na pozemcích obce je 

  vhodné podávat pokud možno písemně na obecní úřad. Uvedl, že bude nutno porazit lípu 

  u kostela (u čp. 1) – ne napadá houbou a v příštím roce bude nutno znovu posoudit lípu u 

  pekárny 

- zastupitel Miroslav Srch vznesl dotaz na možnost pokácení smrku u domu …………………. 

  - starosta odpověděl, že je na pozemku paní …………, která by měla dát žádost o povolení 
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    kácení   

       

Usnesení č. 82/2021: 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí příspěvky do diskuze. 

 

Místostarosta ukončil zasedání zastupitelstva v 20,10 hod. 

 

 

 

Přílohy zápisu: 

1)    Prezenční listina 

2)    Oznámení o konání zasedání ZO, vč. Programu 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 24.09.2021 a obsahuje celkem 9 stran. 

 

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

  

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

                                           

                                       Zdeněk Petráň                ………………………… 

 

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

 

  

 

 

 

     

                                           

 

 

 


