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Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Obecnice 

konaného dne 23.05. 2022 

 

Celkový počet členů ZO:                         15 

Přítomno:                                                 13  

Nepřítomno:                                              2  

Hosté:                                                        2 

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

 

1. Zahájení 

Zasedání bylo zahájeno a řízeno panem Josefem Karasem, starostou obce v 19:00 hod., 

konstatoval, že je přítomno 13 členů ZO z celkového počtu 15 – zastupitelstvo je 

usnášeníschopné. 

     

 

2. Schválení programu jednání 

Starosta 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. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2021 

8. Schválení roční účetní závěrky za rok 2021 

9. Žádost o prodej části pozemku 927/19 v k.ú. Obecnice 

10. Žádost o prodej pozemku 36/2 v k.ú. Obecnice 

11. Žádost o změnu ÚP 

12. Žádost o uzavření smlouvy o spolupráci při zabezpečení 

požární ochrany 

13. Žádost o dotaci TJ Slavoj Obecnice 

14. Žádost o dotaci Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených 

dětí v ČR, z.s. 

15. Žádost o dotaci Linka bezpečí, z.s. 

16. Žádost o dotaci SDH Obecnice 
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17. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkoupení 

inženýrských sítí 

18. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo  

IP-12-6008763/1 

19. Schválení počtu členů obecního zastupitelstva 

20. 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. 28/2022 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje předložený program zasedání. 

 

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

Usnesení č. 28/2022 bylo přijato. 

 

 

3. Volba ověřovatelů zápisu 

Místostarosta navrhl určit ověřovateli zápisu Jana Karase a Petra Zimu. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani další návrhy. 

 

Návrh usnesení č. 29/2022: 

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

                      

Hlasování:                pro:     11                         proti:     0                         zdržel se:     2 

Usnesení č. 29/2022 bylo přijato. 

 

 

4. Zpráva ověřovatelů zápisu ze zasedání ZO konaného dne 21.03.2022 

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

21.03.2022 a nedostatky nebyly shledány. 

 

Usnesení č. 30/2022 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí zprávu ověřovatele. 

 

 

5. Informace starosty 

- Starosta obce připomněl dokončení opravy komunikace.  

- Pan starosta informoval zastupitele o nutnosti zpevnění břehu na Cejnovně. Zpevňovat se 

bude břeh 10m dolu po proudu a 4m proti proudu na každé straně. Projekt, jehož realizace by 

měla začít na konci srpna nebo na začátku září, vypracovala firma „Šindler s.r.o.“ Cenová 

nabídka je 190tis. Kč. Použit bude lomový kámen. 

- Další informace se týkala výměny roury naproti kostelu a likvidace spadlé špičky stromu, 

která při bouřce spadla u spolkového domu na budovu bývalých WC. 

- Zastupitelé byli seznámeni s tím, že se v pondělí 30. května 2022 začne s instalací nového 

elektro kotle a topení v domě služeb. Prostory kadeřnictví, kosmetiky a pedikúry budou mít 

vlastní elektroměry. Původní kotel bude zlikvidován. Dále bude na budovu aplikováno nové 
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zateplení. Také bude třeba vyměnit rozvaděč, sundat nástřešák a postavit nový dřevěný sloup, 

aby bylo zachováno elektrické vedení ke domu patřícímu ……………….  

- Starosta dále přítomné seznámil s průběhem stavebních prací, které probíhají na budově 

obecního úřadu. V současnosti jsou po celé ploše nové latě, byla vyměněna shnilá pozednice, 

podezděny štíty, nepoužívaný komín byl ubourán a komín, který používá……… bude 

vystavěn nový. Po skončení prací nad budovou OÚ se bude pokračovat nad provozovnou 

pekárny.  

- Poslední informace se týkaly čekání na stavební povolení pro výstavbu Galerie a oprav 

popraskaných šembrán na budově fary.  

 

Usnesení č. 31/2022 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere informace starosty na vědomí. 

 

 

6. Informace o přijatých rozpočtových opatřeních 

Účetní obce informovala přítomné zastupitele o rozpočtových opatřeních, která na základě 

pověření schválila rada obce  

-č. 2/2022  

- zvýšení příjmů o 10 100 000,- Kč (převody mezi vlastními účty +10 000 000,- Kč, 

příspěvek na dopravní obslužnost +100 000,- Kč)  

- zvýšení výdajů celkem o 10 210 000,- Kč (běžné výdaje – převody mezi vlastními 

účtu 10 000 000,- Kč, humanitární pomoc Ukrajině +100 000,- kč, kapitálové výdaje – 

projekt Galerie +110 000,- Kč) 

- použití finančních prostředků z minulých let ve výši 110 000,- Kč   

- rozpočtové opatření bylo schváleno dne 23.3.2022 usnesením č. 5/2/2022 

-č. 3/2022 

- zvýšení příjmů o 114 000,- Kč (nedaňové příjmy +103 100,- Kč, transfery +10 000,- 

Kč, souhrnný dotační vztah +900,- Kč) 

- snížení výdajů celkem o 100 000 Kč (běžné výdaje +10 00 Kč revize elektro v MZŠ, 

kapitálové výdaje -100 000,- Kč přesun prostředků na „Galerii“ na položku, která byla 

v předchozím RO navýšena) 

- úspora finančních prostředků ve výši 214 000 Kč   

- rozpočtové opatření bylo schváleno dne 20.04.2022 usnesením č. 6/3/2022 

 

Usnesení č. 32/2022: 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí informaci o přijatém rozpočtovém opatření. 

 

 

7. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2021 

Účetní obce seznámila zastupitele se závěrečným účtem obce Obecnice (příloha č. 3 tohoto 

zápisu), který je zveřejněn na úřední desce ode dne 26. dubna 2022: 

 

- plnění příjmů a výdajů za r. 2021 – bod 1) návrhu 

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

výsledek obce – body 2) – 5) návrhu 

- přehled výběrových řízení v roce 2021 – bod 6) návrhu 

- hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí – bod 7) návrhu 
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- vyúčtování finančních vztahů k veřejným rozpočtům, členství v DSO a ostatních 

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

návrhu 

- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 – bod 10) 

- příloha č. 2 návrhu závěrečného účtu obce za rok 2021 

 

Starosta obce vyzval přítomné k podání připomínek, žádné připomínky ani dotazy nebyly 

vzneseny. 

 

Návrh usnesení č. 33/2022 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje závěrečný účet obce a zprávu o výsledku 

přezkoumání hospodaření, která je součástí závěrečného účtu za rok 2021 při jeho 

projednávání a souhlasí s celoročním hospodařením obce bez výhrad.  

 

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

Usnesení č. 33/2022 bylo přijato. 

 

 

8. Schválení roční účetní závěrky za rok 2021 

Účetní obce seznámila přítomné s výsledkem účetní závěrky za rok 2021 a účetními výkazy 

sestavenými k 31.12.2021 a inventarizační zprávou o inventarizaci provedené k 31.12.2021. 

Dále uvedla, že obec dosáhla celkový hospodářský výsledek za rok 2021 - zisk ve výši         

11 627 103,97 Kč.  

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

schválení účetní závěrky obce za rok 2021. Protokol o schvalování účetní závěrky obce  

za rok 2021 je přílohou č. 4 tohoto zápisu. 

 

Návrh usnesení č. 34/2022: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje účetní závěrku za rok 2021 bez výhrad a zároveň 

souhlasí s převodem celkového hospodářského výsledku za rok 2021 – zisk ve výši 

11 627 103,97 Kč na účty výsledků hospodaření předcházejících účetních období. 

 

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

Usnesení č. 34/2022 bylo přijato. 

 

 

9. Žádost o prodej části pozemku 927/19 v k.ú. Obecnice 

Starosta uvedl, že se jedná o pozemek, který mají oplocen ………………………. a za jeho 

využívání platí pravidelně nájem. Starosta zdůraznil, že se jedná prozatím o záměr prodeje ne 

samotný prodej. Zastupitelé byli vyzváni k vznesení připomínek a návrhů. Žádné připomínky 

nebyly vzneseny a bylo přistoupeno k hlasování o záměru prodeje části pozemku 927/19 

v k.ú. Obecnice.  

 

Návrh usnesení č. 35/2022 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje záměr prodeje části pozemku 927/19 v k.ú. 

Obecnice.  

 

Hlasování:              pro      13          proti    0          zdržel se     0 

Usnesení č. 35/2022 bylo přijato. 
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10. Žádost o prodej pozemku 36/2 v k.ú Obecnice 

Starosta oznámil, že žadatelem o prodej pozemku je on sám. Vysvětlil, že důvodem jeho 

žádosti je skutečnost, že při zaměřování kostela bylo zjištěno, že část zahrady, kterou má 

oplocenou, patří obci. Celková výměra pozemku činí 38 m2.  

 

Pan starosta vyzval zastupitele ke vznesení připomínek a poté k hlasování. Sám po dobu, než 

proběhlo hlasování, opustil zasedací místnost. 

 

Návrh usnesení č. 36/2022 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje záměr prodeje pozemku 36/2 v k.ú. Obecnice. 

 

Hlasování:              pro     12          proti     0          zdržel se     0 

Usnesení č. 36/2022 bylo přijato. 

 

 

11. Žádost o změnu ÚP 

Pan starosta uvedl, že důvodem je žádost paní ………………. o zařazení pozemku 

sousedícího s pozemkem …………... Pan starosta přítomným připomněl podmínky pro 

zařazení pozemku do územního plánu. Řečeno bylo také, že pozemky se mohou do územního 

plánu přidávat až po 5 letech. Žadatelka od obecního úřadu obdrží odpověď, ve které ji budou 

sděleny veškeré informace.   

 

Usnesení č. 37/2022 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere žádost na vědomí.  

 

 

12. Žádost o uzavření smlouvy o spolupráci při zabezpečení požární ochrany 

Starosta uvedl, že žadatelem o uzavření smlouvy o zabezpečení naší jednotkou je obec 

Drahlín. Naše jednotka již zabezpečuje požární ochranu v obci Lhota u Příbramě. Dále 

starosta uvedl, že členové „Sboru dobrovolných Hasičů Obecnice“ souhlasí s uzavřením této 

smlouvy. Roční poplatek na zabezpečení požární ochrany bude činit 10 000,- Kč. 

 

 

Návrh usnesení č. 38/2022 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zabezpečení 

požární ochrany s obcí Drahlín.  

 

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

Usnesení č. 38/2022 bylo přijato. 

 

13. Žádost o dotaci TJ Slavoj Obecnice 

Starosta upřesnil, že se jedná o provozní dotaci ve výši 90 000,- Kč, která byla spolku TJ 

Slavoj Obecnice poskytována i v předchozích letech. Rada navrhuje poskytnout dotaci ve 

stejné výši, tj. 90 000,- Kč. 

 

Jiný návrh podán nebyl a bylo přistoupeno k hlasování. 
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Návrh usnesení č. 39/2022 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje dotaci ve výši 90 000,- Kč pro TJ Slavoj Obecnice.  

 

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

Usnesení č. 39/2022 bylo přijato. 

 

 

14. Žádost o dotaci Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. 

Starosta seznámil zastupitele se spolkem, který žádá o dotaci. Uvedl, že spolek nepůsobí v 

nejbližším okolí a jeho členem není žádná osoba s trvalým pobytem v Obecnici. Starosta 

vyzval zastupitele k hlasování o poskytnutí dotace výše jmenovanému spolku.  

 

Návrh usnesení č. 41/2022: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje dotaci pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně 

postižených dětí v ČR, z.s.  

 

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

Usnesení č. 41/2022 nebylo přijato. 

 

 

15. Žádost o dotaci Linka bezpečí, z. s. 

Starosta uvedl, že se jedná o dotaci ve výši 7 500,- Kč, byla spolku poskytována i 

v předchozích letech. Zastupitelé byli vyzváni ke vznesení dalších návrhů či připomínek. 

Žádné připomínky nebyly vzneseny, a proto bylo přistoupeno ke hlasování. 

 

Návrh usnesení č. 42/2022: 

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

 

Hlasování:              pro    13          proti     0          zdržel se     0  

Usnesení č. 42/2022 bylo přijato. 

 

 

16. Žádost o dotaci SDH Obecnice 

Starosta oznámil, že místní sbor dobrovolných hasičů žádá o dotaci na svou činnost ve výši 

30 000,- Kč. Nikdo z přítomných nevznesl žádné námitky a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č. 43/2022: 

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

 

Hlasování:              pro    13          proti     0          zdržel se     0  

Usnesení č. 43/2022 bylo přijato. 

 

17. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkoupení inženýrských sítí 

Starosta vysvětlil, že tento bod programu se týká výstavby kanalizace v zahrádkářské oblasti 

na Cejnovně, v části napravo proti proudu potoka. Zahrádkáři nechali na své náklady 

vybudovat kanalizaci, kterou od nich obec po dokončení odkoupí za 1,- Kč. Kanalizační 

přípojky budou nadále jejich majetkem.  
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Návrh usnesení č. 44/2022: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní na odkoupení 

inženýrských sítí.  

 

Hlasování:              pro    13          proti     0          zdržel se     0  

Usnesení č. 44/2022 bylo přijato. 

 

18. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-6008763/1 

 

Starosta uvedl, že se jedná o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuci, a. s. v Oseči, kde 

je sveden kabel k novostavbě čp. 56. Náhrada za zřízení věcného břemene je jednorázová ve 

výši 1 000,- Kč. 

 

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

přistoupeno k hlasování o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. 

 

Návrh usnesení č. 45/2022: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene – služebnosti č. IP-12-6008763/1. 

 

Hlasování:              pro    13          proti     0          zdržel se     0  

Usnesení č. 45/2022 bylo přijato. 

 

19. Schválení počtu členů obecního zastupitelstva 

Starosta připomněl, že z důvodu blížících se komunálních voleb, které se budou konat ve 

dnech 23. a 24. září 2022 je třeba stanovit nový počet členů obecního zastupitelstva na 

následující období. Pan starosta navrhl zůstat u původního počtu 15 členů. Zastupitelé byli 

vyzvání k vznesení jiných návrhů, žádné nebyly vzneseny a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č. 40/2022: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje počet 15 členů obecního zastupitelstva. 

 

Hlasování:              pro    13          proti     0          zdržel se     0  

Usnesení č.40/2022 bylo přijato. 

 

 

20. Různé 

- starosta uvedl, že do poloviny července je třeba mít sestaveny kandidátek na blížící se volby 

- starosta členy informoval, že proběhlo stání u Krajského soudu v Praze s paní ……… 

ohledně územního plánu, žádost paní ……………….. byla zamítnuta, má možnost dovolání 

- starosta vyzval Petra Zimu, aby s hasiči podali p. ………… informaci, kde chtějí v hasičárně 

udělat zásuvky 

- starosta přednesl návrh o prodeji Tery s vozíkem 

- pan Zelenka zažádal o nahlédnutí do projektu na rekonstrukci kabin 

- pan Sirotek se ptá, zda by bylo možno udělat novou příjezdovou cestu ke koupališti, pan 

Karas slíbil zajistit u společnosti Šindler, s.r.o. 

- starosta podotkl, že do budoucna bude třeba projednat odkup části pozemku od majitelů 

……………………… kvůli opravě části komunikace 
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- starosta informoval o nutnosti upravit komunikaci z Obecnice na Oseč kolem ,,Poucholáče“ 

- starosta výhledově uvažuje o obnově vodovodu ,,Pod statky“ směrem k č.p. 151 a pak 

k šoupěti u čp. 197 

- Petr Zima požádal o informace ohledně financování vodovodu 

Usnesení č. 46/2022: 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí příspěvky do diskuze. 

 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 20,05 hod. 

 

 

 

Přílohy zápisu: 

1)    Prezenční listina 

2)    Oznámení o konání zasedání ZO, vč. Programu 

3)    Návrh závěrečného účtu 

4)    Protokol o schválení účetní závěrky 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 25.05.202 a obsahuje celkem 8 stran. 

 

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

  

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

                                           

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

 

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


