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Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Obecnice 

konaného dne 21.03.2022 

 

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 19:00 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. Informace starosty  

6. Informace o provedených rozpočtových opatřeních   

7. Prodej části pozemku č. parc. 930 v k.ú. Obecnice 

8. Poskytnutí daru na pomoc Ukrajině 

9. Různé 

 

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. 18/2022 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje předložený program zasedání. 

 

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

Usnesení č. 18/2022 bylo přijato. 
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3. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Místostarosta navrhl určit ověřovateli zápisu Ditu Paboučkovou a Václava Vohradského. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani další návrhy. 

 

Návrh usnesení č. 19/2022: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje ověřovatele zápisu Ditu Paboučkovou a Václava 

Vohradského. 

                      

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

Usnesení č. 19/2022 bylo přijato. 

 

  

4. Zpráva ověřovatelů zápisu ze zasedání ZO konaného dne 07.02.2022 

 

Josef Karas sdělil, že provedli kontrolu zápisu se zasedání ZO konaného dne 07.02.2022 a 

nedostatky nebyly shledány. 

 

Usnesení č. 20/2022 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí zprávu ověřovatelů. 

 

 

5. Informace starosty 

 

Informace starosty se týkaly: 

      -    opravy komunikace (frézování, asfaltování) směrem na Oseč a na Octárnu v době od  

           21. března do 12. dubna 2022 

      -    dočasné změny jízdního řádů, než bude opravena silnice opravena 

      -    poruchy vodovodního řadu v části obce, pravděpodobně na Brůdku 

      -    projektu na budovu kolny, která stojí vedle fary – projekt je již hotový, následovat  

           bude povolení ke stavbě a výběr dodavatele 

      -    rozpočtu střechy budovy OÚ, který činí 1,5 mil. Kč 

  

Usnesení č. 21/2022 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí informace starosty. 

 

 

6. Informace o přijatých rozpočtových opatřeních 

 

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

pověření schválila rada obce: 

− č. 1/2022 – zvýšení příjmů o 1 304 754 Kč (z toho 1 000 000 Kč tvořil převod mezi 

bankovním účtem a pokladnou, 304 754 kč tvoří dotace MZŠ) 

− zvýšení výdajů celkem o 1 155 000 Kč (běžné výdaje 1 035 000Kč, kapitálové 

120 000 Kč, z toho 60 000 Kč vodovod Octárna a 60 000 Kč kanalizace Octárna) 

− úspora finančních prostředků ve výši 149 754 Kč   

Rozpočtové opatření bylo schváleno dne 10.02.2022 usnesením č. 1/11/2022.               
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Usnesení č. 22/2022: 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí informaci o přijatém rozpočtovém 

opatření. 

 

 

7. Prodej části pozemku parc. č. 930 v k.ú. Obecnice 

  

Pan starosta přítomné informoval, ze pozemek, jehož výměra činí cca 34 m2, se nachází pod 

stavbou domu čp. 158. Záměr prodeje části tohoto pozemku byl odsouhlasen zastupitelstvem  

obce na zasedání dne 07.02.2022. O prodej žádají …………………………………………….. 

 

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

přistoupeno k hlasování o prodeji části pozemku č.parc. 930 v k.ú. Obecnice. 

 

Návrh usnesení č. 23/2022 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje prodej části pozemku č.930 v k.ú. Obecnice 

………………………………………………………….. 

 

Hlasování:             pro      12          proti    0          zdržel se     0 

Usnesení č. 23/2022 bylo přijato. 

 

Dále   pan   starosta  uvedl,    že   rada   navrhuje   prodat   pozemek      za     100,-       Kč/m2. 

Předsedající nechal dále hlasovat o navrhované prodejní ceně 100,- Kč/m2. 

 

Návrh usnesení č. 24/2022 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje prodejní cenu části pozemku parc.č. 930 v k.ú. 

Obecnice ve výši 100,-- Kč. 

 

Hlasování:             pro      12          proti    0          zdržel se     0 

Usnesení č. 24/2022 bylo přijato. 

 

 

8. Poskytnutí daru na pomoc Ukrajině 

 

Pan   starosta   navrhl   zastupitelům   možnost   finančního  daru  pro  Ukrajinu.     Zastupitelé    

Projednali výši finanční výpomoci. V potaz vzali možnost, že by musela obec ubytovat část 

uprchlíků a zajistit pro ně lůžkoviny, stravu a základní hygienické potřeby. Po následné 

diskuzi se zastupitelé dohodli na dvoufázové pomoci  pro Ukrajinu V první fázi se zašle 

50 000,- Kč do konce března na transparentní účet ,,Člověk v tísni“. V druhé fázi se použijí 

finanční prostředky k zajištění potřeb ubytovaných uprchlíků nebo se zašle dalších 50 000,- 

Kč také na účet ,,Člověk v tísni“. 

 

Předsedající nechal hlasovat o finanční pomoci Ukrajině ve výši 50 000,- Kč, které se pošlou 

během měsíce března. 

 

 

 

 

Návrh usnesení č. 25/2022 
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Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje částku 50 000,-- Kč, která bude zaslána na účet 

„Člověka v tísni“ během měsíce března.  

 

Hlasování:              pro      12          proti    0          zdržel se     0 

Usnesení č. 25/2022 bylo přijato. 

 

Návrh usnesení č. 26/2022 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje dalších 50 000,-- Kč, které budou zaslány na pomoc 

Ukrajině, dle toho, zda obec bude povinna ubytovat uprchlíky. Peníze budou odeslány dle 

situace. 

 

Hlasování:              pro      12          proti    0          zdržel se     0 

Usnesení č. 26/2022 bylo přijato. 

 

 

9. Různé 

• pan Bohumil Svoboda vznesl dotaz, zda by bylo možno prodloužit otevírací dobu 

sběrného dvora do 18:00 hod.  

             -   pan starosta přislíbil domluvit tuto možnost se zaměstnanci sběrného dvora 

• paní Dita Paboučková navrhla zvýšení bezpečnosti dětí docházejících na faru za 

kroužky umístěním zábradlí před vchod 

             -    starosta  zamítl,  protože  prostor  před  farou  patří  Středočeskému kraji  a 

                  uvedl, že v budoucnu zde bude chodník 

• paní Dita Paboučková vznesla dotaz, jak zajistit, aby děti nebyly ohroženy, když stojí 

před farou a čekají na lektora 

            -    přítomní diskutovali a shodli se na tom, že bezpečný vstup na faru musí  

                 zajistit sám vedoucí kroužku 

            -   pan starosta dále navrhl možnost využívání zadního vchodu – děti nebudou  

                muset čekat před farou a zároveň při opouštění prostoru nevyjdou rovnou do  

                 silnice 

            -    o  možnosti  využívat  zadní  vchod  bude  informována  paní  knihovnice  

                 Š. Pokorná, která faru před konáním některých kroužků odemyká 

• pan starosta dále upozornil na špatný technický stav kolny, která se nachází za 

budovou OÚ a kde má momentálně pekárna sklad 

             -    kolna se zbourá 

             -    část kolny zasahuje do jedné parcely za OÚ – její majitel projevil zájem o  

                   koupi  pozemku  po  zbourané  kolně  –  s  tím  nesympatizoval  nikdo  z  

                   přítomných  

 

 

 

Návrh usnesení č. 27/2022 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí příspěvky do diskuze. 
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Místostarosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19:40 hod. 

 

 

 

Přílohy zápisu: 

1)    Prezenční listina 

2)    Oznámení o konání zasedání ZO, vč. Programu 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 23.03.2022 a obsahuje celkem 5 stran. 

 

Zapsala:                         Veronika Hemrová         ………………………… 

  

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

                                           

                                       Václav Vohradský           ………………………… 

 

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

  


