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Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Obecnice 

konaného dne 14.11. 2022 

 

Celkový počet členů ZO:                         15 

Přítomno:                                                 15  

Nepřítomno:                                              0  

Hosté:                                                        3 

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

 

1. Zahájení 

 Zasedání bylo zahájeno a řízeno panem Jiřím Oktábcem, místostarostou obce v 19:00 

hod., konstatoval, že je přítomno 15 členů ZO z celkového počtu 15 a zastupitelstvo je tedy 

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. Žádost o zařazení pozemku do změny ÚP Obecnice 

8. Žádost o odkoupení části pozemku č. par. 744/1 v k.ú. 

Obecnice 

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

10. Dálkové odečty vodoměrů 

11. Různé 

 

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

 

 Starosta navrhl doplnit program o žádost římskokatolické církve o finanční příspěvek na 

rekonstrukci kostela.  
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Návrh usnesení č. 92/2022 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje doplnění programu zasedání. 

 

Hlasování:   pro:  14          proti: 1   zdržel se: 0 

Usnesení č. 92/2022 bylo přijato. 

 

Návrh usnesení č. 93/2022: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje doplněný program zasedání zastupitelstva (příloha 

č. 2a tohoto zápisu). 

                      

Hlasování:   pro:  15          proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 93/2022 bylo přijato. 

 

 

3. Volba ověřovatelů zápisu 

 Místostarosta navrhl určit ověřovateli zápisu Ditu Paboučkovou a Bohumila Svobodu. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani další návrhy. 

 

Návrh usnesení č. 94/2022: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje ověřovatele zápisu Ditu Paboučkovou a Bohumila 

Svobodu. 

                      

Hlasování:   pro:  14 proti:  0   zdržel se: 1 

Usnesení č. 94/2022 bylo přijato. 

 

 

4. Zpráva ověřovatelů zápisu ze zasedání ZO konaného dne 17.10.2022 

 Václav Vohradský a Miroslav Srch sdělili, že provedli kontrolu zápisu z ustavujícího 

zasedání zastupitelstva dne 17.10.2022 a neshledali žádné nedostatky. 

 

Usnesení č. 95/2022 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí zprávu ověřovatelů. 

 

 

5. Informace starosty 

 Starosta informoval zastupitele o: 

- dokončení střechy na budově OÚ včetně revize hromosvodu a o přípravách rozpočtu na 

zateplení 

- smlouvě na „Galerii“, kterou na základě národně-technického nástroje, kde bylo poptáváno, 

vysoutěžila firma „Andaf-Tier“ 

- zpevnění břehů po obou stranách na Cejnovně, které provede koncem listopadu 2022 firma 

„Šindler“ - vše bylo předem projednáno s povodím jakožto správcem, majitelem pozemku je 

TJ Slavoj 

- přípravných fázích pro umístění fotovoltaiky na obecních budovách  

- oplocení domu služeb (hradba a vrátka) 

 - k tomuto bodu vznesl pan Niedel dotaz, proč se stále vyskytují lavice a stoly na dvoře 

   před domem služeb, starosta odpověděl, že lavice se přemisťovat nebudou, ale jsou 

   zabaleny 
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Usnesení č. 96/2022 

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. 8/2022 schváleného radou dne 20.09.2022 

Na straně příjmů došlo k navýšení položky daně z příjmů PO o 1 mil. 600 tis. kč. 

položky příjmů za prodej zboží o 20 tis. Kč (z důvodu navýšení nákupní ceny, tudíž i 

prodejní ceny popelnic-nádob). Příjmy se zvýšily o 64 tis. Kč z důvodu obdržení dotace 

na volby do zastupitelstev obcí o tuto stejnou částku se navýšil rozpočet i na straně 

výdajů.  

Dále se rozpočet navýšil o 18 tis. Kč o dotaci, která byla obdržena od středočeského 

kraje pro Masarykovu základní školu. O těchto 18 tisíc byl navýšen i rozpočet na straně 

výdajů, protože prostředky byly přeposlány na účet školy. Výdaje se také zvýšily o 

219 418 Kč, tyto prostředky byly poskytnuty základní škole (částka obsahovala 

příspěvek na pokrytí provozních nákladů a příspěvek na pomůcky žáků první třídy).  

Dále byl na straně výdajů navýšen rozpočet o 30 000Kč z důvodu navýšení záloh 

elektrické energie. Výdaje se také navýšily o 211 500 Kč, které připadly na projektové 

dokumentace. 

Celkově byly příjmy byly navýšeny o 1 702 000 Kč a výdaje o 542 918. Došlo tedy 

k úspoře finančních prostředků ve výši 1 159 082 kč.  

- č. 9/2022 schváleného radou dne 24.10.2022 

Rozpočtované příjmy se navýšili o 135000 kč daní z příjmů fyzických osob.  

Na straně výdajů byl rozpočet navýšen o 8000 Kč z důvodu vyhotovení geometrického 

plánu pro vymezení VB pro trafo ve škole, o 10 000 Kč na kulturní akce, o 15 000 na 

péči o veřejnou zeleň, o 5 000 Kč z důvodu rostoucích bankovních poplatků a o 95 000 

Kč na DPH. 

Příjmy celkem činili 135 000 kč.  Výdaje činily 133 000. Došlo k úspoře finančních 

prostředků ve výši 2 000 kč.  

Usnesení č. 97/2022: 

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

 

 

7. Žádost o zařazení pozemku do změny ÚP Obecnice 

 Starosta uvedl, že se jedná o dvě žádosti. První žádají paní …….. a jedná se o pozemek 

u poucholáče. Druhou žádost podal pan …….. K tomu dodal, že další změna územního plánu 

proběhne v roce 2026. 
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Návrh usnesení č. 98/2022 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí žádosti o zařazení pozemku do změny ÚP 

Obecnice, které proběhne v roce 2026. 

 

Hlasování:   pro:  15 proti:  0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 98/2022 bylo přijato. 

 

 

8. Žádost o odkoupení části pozemku č. par. 744/1 v k.ú. Obecnice 

 Žadatelem o prodej pozemku je paní ……... Chce odkoupit obecní pozemek, který 

nechala zaplotit před cca 2-3 lety. Na to, že má oplocen obecní pozemek ji upozornil starosta 

a upozornil, že je třeba plot odstranit, případně žádat o odkoupení. Starosta informoval, že o 

odkoupení tohoto pozemku žádal v minulosti pan ……., který měl přes pozemek příjezdovou 

cestu a zastupitelé záměr prodeje neodsouhlasili. Poté, co byl pozemek zaplocen, pan …….. 

vyjezdil příjezdovou cestu jinde. Starosta nechal hlasovat o záměru prodeje části pozemku č. 

par. 744/1 paní ……... 

 

 

Návrh usnesení č. 99/2022 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje záměr prodeje pozemku 744/1 v k.ú. Obecnice. 

 

Hlasování:   pro:  0 proti:  15   zdržel se: 0 

Usnesení č. 99/2022 nebylo přijato. 

 

 

9. Žádost o odkoupení části pozemku č. par. 927/19 v k.ú. Obecnice 

 Žadatelem je pan …….. a ………, kterým byl již schválen zastupitelstvem prodej jiné 

části pozemku č. par. 927/19 usnesením č. 54/2022 dne 27.06.2022, ze které platili nájem. Na 

této části stojí již řadu let kolna a je z ní též placen nájem. Starosta nechal hlasovat o záměru 

prodeje pozemku č. par. 927/19 v k.ú. Obecnice. 

 

Návrh usnesení č. 100/2022 

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

 

Hlasování:   pro:  15 proti:     zdržel se: 0 

Usnesení č. 100/2022 bylo přijato. 

 

 

10. Dálkové odečty vodoměrů 

 Toto téma bylo letmo zmíněno již dříve. Možností by bylo začít zřizovat vodoměry 

postupně. Starosta navrhl pozvat zástupce jedné ze společností, které se zabývají dálkovým 

odečtem, aby poskytl bližší informace týkající se funkčnosti, efektivnosti, úspornosti a 

financování.  

 Pan ……. vznesl dotaz, kdo vodoměry bude hradit a upozornilo, že je třeba každých 5 

let měnit staré vodoměry a kalibrovat nové. 

 Starosta odpověděl, že hradit vodoměry bude obec. Tomu, kdo má vodoměr na studně a 

zaplatí si číselný, přispěje na ten s dálkovým odečtem. Zároveň zdůraznil, že na výměnu 

vodoměrů nelze použít prostředky určené na obnovu vodohospodářského majetku. Zmínil, že 
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obec již prokazovala 1,75 mil. Kč na obnovu + 10 mil. Kč na obnovu řadu v komunikaci 

III.třídy Pod Statky. Vyjmenoval některá pozitiva, například, odhalení černých odečtů, úniky, 

úniky na hlavním vodovodu – i z nich pak platíme poplatek celnímu úřadu. 

 Starosta nechal hlasovat, zda zastupitelé souhlasí, aby jim o dálkovém odečtu vodoměrů 

poskytl informace odborník.  

 

Návrh usnesení č. 101/2022: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje přednášku o dálkových odečtech vodoměrů. 

 

Hlasování:                pro:     15                       proti:     0                         zdržel se:     0 

Usnesení č. 101/2022 bylo přijato. 

 

 

11. Žádost římskokatolické církve o finanční příspěvek 

 Starosta uvedl, že žádost obdržel dne 14.11.2022. Farnost má dvě kalkulace na opravu 

střechy, jednu za 731 tis. Kč (v částce zahrnuta měděná střecha, lešení, kříž, makovice) a 

druhou za 570 tis. Kč (v částce zahrnuta střecha s krytinou titan/zinek, lešení, makovice, 

nátěry). V roce 2021 bylo farnosti schváleno poskytnutí 35 % na opravu kostela, maximálně 

do výše 500 tis. Kč. Vyčerpáno bylo méně, zhruba 180 700 tis. Kč, zbytek peněz měl být 

vyčerpán do konce roku 2022. Starosta navrhuje prodloužit lhůtu do konce roku 2023 – za 

stejných podmínek, poskytnout 35 % jejich rozpočtu, maximálně však do výše 319 300 tis. 

Kč, které jim chybí dočerpat do 500 tis. Kč.  

 Pan Niedel vznesl dotaz, zda částka není příliš vysoká. Starosta odpověděl, že se jedná o 

kulturní památku a dominantu obce. Konstatoval, že akce mohla být již hotova, ale církev 

v této věci jedná poněkud neorganizovaně, (příkladem je, že okolo kostela stojí lešení od 

srpna a žádné práce neprobíhají). Starosta podotkl, že po opravě kostela a časem stodoly u 

spolkového domu, by hlavní silnici působila estetičtěji.   

 Pan ……. dodal, že pan …….. údajně nemá povolení. Starosta objasnil, že povolení má 

– bez omezené platnosti, ale úřednice z památkového ústavu jednání „údajně brzdí“ svými 

vcelku nereálnými požadavky. To má starosta potvrzené i od zástupce firmy Andaf-Tier.  

 Starosta uvedl, že církev má mnoho objektů, ale měla by o ně pečovat, aby nedocházelo 

k tomu, že se ocitají v dezolátním stavu.  

 Pan Vohradský vstoupil s poznámkou, že by byl pro církvi prodloužit lhůtu pro 

vyčerpání finančního příspěvku, ale pouze o rok a o víc již ne.  

 Místostarosta vyzval zastupitele k hlasování.  

 

Návrh usnesení č. 102/2022: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje prodloužení lhůty pro čerpání příspěvku do konce 

roku 2023 a maximálně do výše 319 300 Kč.   

 

Hlasování:                pro:     14                       proti:     0                         zdržel se:     1 

Usnesení č. 102/2022 bylo přijato. 

 

 

 

12. Různé 

 Starosta připomněl konání dalšího zasedání zastupitelstva dne 21.12.2022 z důvodu 

schvalování rozpočtu na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024-2025.  
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 Starosta vyzval pana Vohradského, Sirotka a Srcha jakožto zástupce TJ Slavoj, aby 

zjistili, zda se plánovaná cyklo dráha „pumptrack“ vejde na pozemek, pod břehem 

fotbalového hřiště. 

   - Pan Vohradský žádal přesnější lokaci. 

 Starosta připomněl zastupitelům, že každý bude opět roznášet 5-6 vánočních balíčků pro 

seniory, časově to vychází na čtvrtek, týden před Štědrým dnem. 

 Pan Sirotek vznesl na podnět paní ……. dotaz, zda by bylo možné odhlučnit 

elektronickou úřední desku, která je umístěna před budou OÚ. 

              - Starosta ujistil, že zajistí odhlučnění při zateplování budovy OÚ.  

 Pan ……. vznesl dotaz na pana Svobodu ohledně pokácení lípy u zastávky. 

              - Pan Svoboda objasnil, že lípa se nechá stát do jara a pak se uvidí, prozatím je                                 

                         zajištěna lany. 

 K problematice stromů starosta dodal, že lípy začaly usychat vybudováním kanalizace 

po zastávkou autobusu, ale je pravdou, že stromy také mají svou životnost a je třeba časem je 

obměňovat, aby nedošlo k nehodě. 

 Pan Vohradský požádal o zasílání zápisů ze zasedání rady do e-mailu, aby je mohl před 

zasedáním zastupitelstva vždy prostudovat. 

 Pan ……. vznesl dotaz ohledně ořezání větví na dubu, který roste u p. ……... 

                - Pan Svoboda odpověděl, že o něm ví, ale nejprve je třeba prořezat stromu ve  

                 školce. Ještě dodal, že za každé kácení probíhá náhradní výsadba (nyní  

                          například v remízku před chatami „U panenky“) 

 Paní Petráňová se zeptala na opravu zničené fasády na domě služeb a dodala, že by si 

měl pachatel část odpracovat, starosta odpověděl, že toto řeší policie. 

                  - Starosta zmínil, že je v řešení vyšší míra zabezpečení v obci.  

                  - K tématu vyššího zabezpečení pan Sirotek dodal, že mládež je opravdu  

                             nevyzpytatelná a že by bylo vhodné umístit lampu k parku před prodejnou –  

                             starosta slíbil, že to projedná s panem ……..  

 Pan Srch upozornil na nutnost zabezpečit vjezd k vodojemu nad Novými chalupami, 

protože tam často lidé parkují, kempují a myjí auta. 

 Na závěr ještě starosta uložil zastupitelům k zamyšlení problematiku odpadů, jeho 

produkci a třídění, v obci je nadměrná produkce a odvoz je nákladný, řešením by mohlo být 

vážení a vybírání poplatků, navýšení ceny za odvoz komunálního odpadu nebo lepší 

kamerový systém u kontejnerů a u sběrného dvora, starosta ještě uvedl, že Sádek se účastní 

pilotního projektu čipování popelnic. 

 

 

Usnesení č. 103/2022: 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí příspěvky do diskuze. 

 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 20:25 hod. 
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Přílohy zápisu: 

1)    Prezenční listina 

2)    Program zasedání ZO 

2a)  Doplněný program ZO 

 

Zápis byl vyhotoven dne 25.11.2022 a obsahuje celkem 7 stran. 

 

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

  

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

                                           

                                       Bohumil Svoboda           ………………………… 

 

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


