
 
1 

 

;  

 

 

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Obecnice 

konaného dne 07.02.2022 

 

Celkový počet členů ZO:                         15 

Přítomno:                                                 12  

Nepřítomno:                                              3  

Hosté:                                                        2 

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

 

1. Zahájení 

Zasedání bylo zahájeno a řízeno Bohumilem Svobodou, místostarostou obce v 19,03 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. Projekt na opravu budovy u fary  

                                           6. Informace starosty 

                                           7. Informace o provedených rozpočtových opatřeních   

                                           8. Prodej části pozemku parc. č. 929/5 v k.ú. Obecnice  

                                           9. Prodej části pozemku parc. č. 165/1 v k.ú. Obecnice 

                                         10. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 930 v k.ú. Obecnice 

                                         11. Žádost o dotaci organizace Myslivecké sdružení pod Třemošnou 

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

                                               žením v ČR      

                                         13. Žádost o dotaci společnost ALKA 

                                         14. Žádost o dotaci Ochrana fauny ČR 

                                         15. Projednání a schválení Smlouvy o budoucí smlouvě  

                                               č. IP-12-6020925/1   

                                         16. Časový plán zlepšování kvality ovzduší 

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

 

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

 

Návrh usnesení č. 1/2022 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje předložený program zasedání. 

 

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

Usnesení č. 1/2022 bylo přijato. 

 

 

3. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Místostarosta navrhl určit ověřovateli zápisu Petra Zimu a Jana Karase. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani další návrhy. 

 

Návrh usnesení č. 2/2022: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje ověřovatele zápisu Petra Zimu a Jana Karase. 

                      

Hlasování:                pro:     10                         proti:     0                         zdržel se:     2 

Usnesení č. 2/2022 bylo přijato. 

 

  

4. Zpráva ověřovatelů zápisu ze zasedání ZO konaného dne 22.12.2021 

 

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

22.12.2021 a nedostatky nebyly shledány. 

 

Usnesení č. 3/2022 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí zprávu ověřovatelů. 

 

 

5. Projekt na opravu budovy u fary 

 

Starosta obce uvedl, že se jedná o budovu kůlny, která je již částečně rozpadlá a předal slovo 

projektantovi ………………………………, aby přítomným představil svůj návrh. 

………………… uvedl, že pro obec již v minulých letech zpracovával projekty na přestavbu 

Spolkového domu a Centra vzdělávání (fara). Zhodnotil stávající stav objektu – kamenné a 

smíšené zdivo, s vnitřní klenbou, kdy šetrné rozebrání není možné. Sdělil, že navrhuje v 

tomto prostoru vybudovat galerii. Navrhl v části této galerie instalovat expozici včelařství, na 

počest 1. obecnického faráře p. Františka Vogla, který se významně zasloužil o rozvoj 

včelařství v českých zemích a instalovat živý úl, kdy by zevnitř byl umožněn průhled do úlu. 

V další části by bylo možné provozovat galerii výtvarných prací dětí a regionálních malířů. 

Dále uvedl, že dle jeho názoru bude nutno kamennou budovu rozebrat a kamenivo použít na   

podezdívku nové stavby a popř. použít na sloupky v parku proti prodejně. 

Vnitřní prostor v přízemí by bylo schodiště, kterým by se chodilo na galerii a ostatní prostor 

využit pro galerii. V patře – galerie by byla instalována expozice včelařství, na severní straně 

by byl umístěn úl, odkud by včely vylétaly do krajiny. 
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Objekt nebude vytápěný, postavený z cihlového zdiva a obložený dřevem. 

 

Usnesení č. 4/2022 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí informace o projektu na přestavbu kolny 

u Centra vzdělávání (fara). 

 

 

6. Informace starosty 

 

Starosta obce podal informace, které se týkaly: 

- stavebních úprav Domu služeb – zateplení stropu – parozábrana + vata, elektrické rozvody  

  a vytápění - samostatné větve pro jednotlivé provozovny, během léta – zateplení + fasáda  

  objektu  

- Centra vzdělávání (fara)  - v současnosti probíhají akce ,,Fit senior“, IT vzdělávání pro děti  

   a v případě zájmu i pro dospělé, keramika, truhlářská dílna, cvičení pro rodiče s dětmi, 

   cvičení jógy, 2. patro využívá mateřská školka 

- podání žádosti o dotaci tělocvičnu MZŠ ve výši cca 300 tis. Kč 

- žádosti o úpravu dopravního značení na komunikaci od čp.96 směrem k čp.29, dle odpovědi  

  Policie ČR budou instalovány značky ,,pozor chodci“  

- uzavírky komunikace směr Oseč a směr Octárna od 21.03. do 10.04.2022 z důvodu opravy 

   komunikace 

- výběrového řízení na dodavatele výměny střešní krytiny na obecním úřadu – 14.02.2022    

   

Usnesení č. 5/2022 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí informace starosty. 

  

 

7. Informace o přijatých rozpočtových opatřeních 

 

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

pověření schválila rada obce: 

- č. 10/2021 – zvýšení příjmů o 2 230 473,11 Kč (daňové příjmy +1 050 000,- Kč, nedaňové 

                       příjmy +12 000,- Kč, kapitálové příjmy -12 000,- Kč, transfery +1 180 473,11 

                       Kč)   

                    -  zvýšení výdajů celkem o 331 704,90 Kč (běžné výdaje) 

                   - úspora finančních prostředků ve výši 1 898 768,21 Kč   

                  - rozpočtové opatření bylo schváleno dne 22.12.2021 usnesením č. 14/2/2021               

 

Usnesení č. 6/2022: 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí informaci o přijatém rozpočtovém 

opatření. 

 

 

8. Prodej části pozemku parc. č. 929/5 v k.ú. Obecnice 

  

Starosta přítomným sdělil, že se o prodej žádá pan ………….., který je vlastníkem sousedních 

nemovitostí, a část pozemku - dle nového geometrického plánu parc. č. 929/13 je připlocena, 

jedná se cca o 39 m2. Připomněl, že záměr prodeje byl odsouhlasen na zasedání zastupitelstva 

obce Obecnice dne 14.12.2020 a vzhledem k tomu, že po tomto pozemku veden obecní 

vodovod, bude zároveň řešeno i věcné břemeno ve prospěch obce. 
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Předsedají vyzval zastupitele ke vznesení dotazů a návrhů, žádné nebyly vzneseny a bylo 

přistoupeno k hlasování o prodeji části pozemku parc. č. 929/5 (nově parc. č. 929/13) v k.ú. 

Obecnice a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti. 

 

Žádné připomínky, dotazy ani návrhy vzneseny nebyly a bylo přistoupeno k hlasování.  

 

Návrh usnesení č. 7/2022: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje prodej části pozemku parc.č. 929/5 (nově pozemek 

parc. č. 929/13) v k.ú. Obecnice panu …………………………………………...   

 

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

Usnesení č. 7/2022 bylo přijato. 

 

Dále starosta sdělil, že rada navrhuje prodejní cenu ve výši 250,- Kč/m2. 

 

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

o prodejní ceně části pozemku parc. č. 929/5 v k.ú. Obecnice ve výši 250,-- Kč/m2. 

 

Návrh usnesení č. 8/2022 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje prodejní cenu části pozemku parc.č. 929/5 v k.ú. 

Obecnice ve výši 250,-- Kč/m2. 

 

Hlasování:              pro      12          proti    0          zdržel se     0 

Usnesení č. 8/2022 bylo přijato. 

 

 

9. Prodej části pozemku parc. č. 165/1 v k.ú. Obecnice 

 

Starosta připomněl, že jedná se cca o 9 m2, které jsou historicky zaploceny u domu čp. 125. 

Žádost o prodej podal pan ……………….., majitel nemovitosti čp. 125 a záměr prodeje byl 

odsouhlasen na zasedání zastupitelstva obce dne 06.12.2021 

 

Nikdo nevznesl žádné připomínky ani návrhy a předsedající vyzval zastupitele k hlasování  

o prodeji části pozemku parc. č. 165/1 v k.ú. Obecnice o výměře cca 9 m2 panu 

…………….., Obecnice čp. 434. 

 

Návrh usnesení č. 9/2022 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje prodej části pozemku parc.č. 165/1 o výměře cca 9 

m2 v k.ú. Obecnice. 

 

Hlasování:              pro      12          proti    0          zdržel se     0 

Usnesení č. 9/2022 bylo přijato. 

 

 

Dále starosta sdělil, že vzhledem k tomu, že i v tomto případě se jedná o historicky připlocený 

pozemek, rada navrhuje prodejní cenu ve výši 250,- Kč/m2. 

 

Žádné další návrhy a ani připomínky nebyly vzneseny a předsedající nechal hlasovat  
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o prodejní ceně části pozemku parc. č. 165/1 v k.ú. Obecnice ve výši 250,-- Kč/m2. 

 

Návrh usnesení č. 10/2022 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje prodejní cenu části pozemku parc.č. 165/1 v k.ú. 

Obecnice ve výši 250,-- Kč/m2. 

 

Hlasování:              pro      12          proti    0          zdržel se     0 

Usnesení č. 10/2022 bylo přijato. 

 

 

10. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 930 v k.ú Obecnice 

 

Starosta uvedl, že o prodej žádají ………………………………………….. a že se jedná  

o část pozemku pod stavbou domu čp……., jehož jsou vlastníky. Dále starosta uvedl, že se 

jedná o část pozemku o výměře cca o 34 m2.  

 

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

přistoupeno k hlasování o záměru prodeje pozemku .parc. č. 930 v k.ú. Obecnice. 

 

Návrh usnesení č. 11/2022 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č.  930 v k.ú. 

Obecnice. 

 

Hlasování:              pro     12          proti     0          zdržel se     0 

Usnesení č. 11/2022 bylo přijato. 

 

 

11. Žádost o dotaci Myslivecký spolek pod Třemošnou 

 

Starosta uvedl, že 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. 12/2022 

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

Třemošnou.  

 

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

Usnesení č. 12/2022 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. 
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Návrh usnesení č. 13/2022 

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. 13/2022 bylo přijato. 

 

13. 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. 

 

Návrh usnesení č. 14/2022 

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. 14/2022 bylo přijato. 

 

 

14. Žádost o dotaci Ochrana fauny ČR 

 

Místostarosta uvedl, že tato organizace žádá rovněž o dotaci každoročně a rada navrhuje 

dotaci ve výši 3 000,- Kč, vzhledem k tomu že nebyly podány žádné jiné návrhy, bylo o tomto 

návrhu hlasováno. 

 

Návrh usnesení č. 15/2022: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje dotaci ve výši 3 000,- Kč pro Ochranu fauny ČR.  

 

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

Usnesení č. 15/2022 bylo přijato. 

 

 

15. Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.  

IP-12-6020925/1 

 

Starosta uvedl, že se jedná o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuci, a. s. na Brůdku, 

Kabel od domu č.p. 440 bude přecházet na druhou stranu.  

 

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

nebyly vzneseny. 

 

Návrh usnesení č. 16/2022: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene – služebnosti č. IP-12-6020925/1.  

 

Hlasování:              pro    12          proti     0          zdržel se     0  
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Usnesení č. 16/2022 bylo přijato. 

 

 

16. Časový plán zlepšování kvality ovzduší 

 

Starosta přítomným sdělil, že Obecnice patří mezi 10 obcí okresu Příbram se zhoršenou 

kvalitou ovzduší. Upozornil, že od září 2022 jsou zákonem povoleny kotle na tuhá paliva 

pouze 3. emisní třídy s akumulační nádrží. Obec je povinna přijmout opatření, upozorňovat 

občany, na nevhodnost jejich vytápění a možnosti získání dotace na výměnu kotle. Tato 

opatření jsou součástí plánu zlepšování kvality ovzduší zpracovaným dotčenými obcemi a 

odborem životního prostředí MěÚ Příbram. 

 

Místostarosta vyzval přítomní k vznesení dotazů, připomínek a návrhů k časovému plánu 

zlepšování kvality ovzduší. Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny, nechal hlasovat o přijetí 

tohoto časového plánu kvality ovzduší. 

 

Návrh usnesení č. 17/2022: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje časový plán zlepšování kvality ovzduší.  

 

Hlasování:              pro    12          proti     0          zdržel se     0  

Usnesení č. 17/2022 bylo přijato. 

 

 

17. Diskuze 

 

- pan ……………… vznesl dotaz, kdy bude uzavřena komunikace směrem na Oseč 

  - starosta obce odpověděl, že uzavírka bude od 21.03.2022, po dobu provádění opravy 

    komunikace směrem na Oseč, bude většina autobusů linky č. 512 jezdit přes Lhotu, ale  

    spoje, které končí v Obecnici, budou jezdit na Oseč a končit u hájenky a otáčet se u  

    vodojemu, oprava je plánována na max. 20 dní 

- zastupitel Martin Sirotek vznesl dotaz na možnost stržení cesty přes pískové hřiště TJ Slavoj 

  - k tomu sdělil starosta, že je potřeba nejdříve zjistit, jakým způsobem bude činnost této  

    organizace pokračovat, v současné době je funkční oddíl hokeje a stolního tenisu, dotace 

   obce se využívá především pro fotbalisty, ale oddíl kopané není funkční. Cestu bude možno 

    upravit 

- místostarosta Bohumil Svoboda připomněl termín konání masopustu v sobotu 5. 3. od 14,00 

   hod., průvod půjde od hospody na hřiště. Po ukončení programu bude v hospodě hrát  

   Toulavá kapela 

- starosta k tomu dodal, že v neděli 6.3. od 14,00 hod. bude v hospodě dětský karneval  

   a požádal zastupitele o pomoc zejména při vydávání tomboly 

- zastupitel Martin Sirotek vznesl dotaz na možnost přidání světel veřejného osvětlení na  

  některých místech obce 

  - starosta odpověděl, že se počítá s rozšířením osvětlení u čp. 135 a na parkovišti a na dalších 

    místech a zároveň dodal, že v současné době jsou zároveň prováděny opravy veřejného  

    osvětlení 

- zastupitel Jan Zelenka se zeptal, zda je k dispozici asfaltová drť na zasypání největších děr  

   na komunikacích 

   - starosta odpověděl, že tyto úpravy nevydrží další dobu, ale největší díry budou zasypány 

  

Usnesení č. 18/2022: 
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Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí příspěvky do diskuze. 

 

Místostarosta ukončil zasedání zastupitelstva v 20,05 hod. 

 

 

 

Přílohy zápisu: 

1)    Prezenční listina 

2)    Oznámení o konání zasedání ZO, vč. Programu 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 09.02.202 a obsahuje celkem 7 stran. 

 

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

  

Ověřovatelé:                 Jan Karas                        ………………………… 

                                           

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

 

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

 

  

 

 

 

     

                                           

 

 

 


