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Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Obecnice 

konaného dne 21.09. 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 místostarostou Bohumilem Svobodou, v 19:00 hod., 

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

usnášeníschopné. 

     

 

2. Schválení programu jednání 

Předsedající 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 kupní smlouvy  

8. Různé 

 

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

 

Žádné návrhy nebyly podány a předsedající vyzval k hlasování o předloženém programu 

jednání.  

 

Návrh usnesení č. 62/2022 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje předložený program zasedání. 

 

Hlasování:                  pro:     13                        proti:     0                         zdržel se:     0 
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Usnesení č. 62/2022 bylo přijato. 

 

 

3. Volba ověřovatelů zápisu 

Místostarosta navrhl určit ověřovateli zápisu Jiřího Oktábce a Ditu Paboučkovou. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani další návrhy. 

 

Návrh usnesení č. 63/2022: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje ověřovatele zápisu Jiřího Oktábce a Ditu 

Paboučkovou. 

                      

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

Usnesení č. 63/2022 bylo přijato. 

 

 

4. Zpráva ověřovatelů zápisu ze zasedání ZO konaného dne 27.06.2022 

Naděžda Soukupová sdělila, že provedli kontrolu zápisu se zasedání ZO konaného dne 

27.06.2022 a nedostatky nebyly shledány. 

 

Usnesení č. 64/2022 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí zprávu ověřovatele zápisu. 

 

 

5. Informace starosty 

Starosta obce podal informace, které se týkaly:  

- výběrového řízení na akci ,,Galerie“, vč. oplocení v parčíku proti prodejně Coop, které 

   proběhne 22.09., zatím je podána 1 nabídka s tím, že možnost podat nabídky končí zítra  

   v 11,00 hod. 

- množství dešťových srážek – v Hlinovce a na odtoku ČOV bylo nutno vyndat prkno,  

  aby nedocházelo k přetečení, jiné nebezpeční záplav zatím nehrozí 

- dílčí kontroly hospodaření obce, která proběhla 07.09., s výsledkem ,,bez závad“ 

- opravy kostela – je postaveno lešení a čeká se na vydání konečného stanoviska památkářů 

   (předběžně požadují uvést fasádu do stavu před r. 1964), v 1. polovině října proběhnou další  

   jednání stavebního technika arcibiskupství s památkovým úřadem 

- podávání majetkových přiznání zastupitelů – od dubna letošního roku má povinnost podávat 

   toto přiznání u obce I. typu pouze starosta 

- voleb do zastupitelstva obce, které se konají 23. a 24. září 2022 

 

Usnesení č. 65/2022 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí informace starosty obce. 

 

 

6. Informace o provedených rozpočtových opatřeních 

Veronika Hemrová, účetní obce informovala přítomné zastupitele o rozpočtových opatřeních, 

která na základě pověření schválila rada obce  

- č. 4/2022  

- zvýšení příjmů o 80 000,- Kč (běžné příjmy – příspěvek EKO-KOMU na tříděný 

odpad) 
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- zvýšení výdajů o 80 000,- (běžné výdaje – lakýrnické práce Spolkový dům) 

-     rozpočtové opatření č. 4/2022 bylo schváleno dne 13.06.2022, usnesením č. 8/6/2022  

 

- č. 5/2022 

- zvýšení příjmů o 612 500,- Kč (daňové příjmy +312 500,- Kč – DPH, nedaňové 

příjmy + 300 000,- Kč – úroky ze spořícího účtu) 

- zvýšení výdajů celkem o 312 500 Kč (běžné výdaje +212 500 Kč – dům služeb el. 

energie +12 500,- Kč, odvod DPH +200 000,- Kč, kapitálové výdaje +100 000,- Kč – 

projekt na přestavbu hasičské zbrojnice) 

- úspora finančních prostředků ve výši 300 000,- Kč   

- rozpočtové opatření bylo schváleno dne 20.07.2022, usnesením č. 9/3/2022 

 

- č. 6/2022 

- zvýšení příjmů o 340 000,- Kč (daňové příjmy +120 000,- Kč – daň z příjmů 

fyzických osob +70 000,- Kč, daň z hazardních her +50 000,- Kč, nedaňové příjmy  

+ 220 000,- Kč – pronájem bytů +50 000,- Kč, pronájem pozemků +70 000,- Kč, 

Sdružení Valdek – finanční dar 100 000,- Kč) 

- zvýšení výdajů celkem o 218 000 Kč (běžné výdaje – opravy komunikací +200 000,- 

Kč, dárky zastupitelstvu +8 000,- Kč, pojištění +10 000,- Kč) 

- úspora finančních prostředků ve výši 122 000,- Kč   

- rozpočtové opatření bylo schváleno dne 17.08.2022, usnesením č. 10/4/2022 

 

- č. 7/2022 

- zvýšení výdajů o 744 000 Kč (běžné výdaje – příspěvek na opravu kuchyně školní 

jídelny) 

- použití finančních prostředků předchozích let ve výši 744 000,- Kč   

- rozpočtové opatření bylo schváleno dne 29.08.2022, usnesením č. 11/4/2022 

 

Usnesení č. 66/2022: 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí informace o přijatých rozpočtových 

opatřeních. 

 

 

7. Schválení kupní smlouvy 

Starosta přítomným sdělil, že kupní smlouva se týká kanalizace na Cejnovně (zahrádky). Je 

uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní, ze které vyplývá, že po kolaudaci bude uzavřena 

kupní smlouva na převod na obec v hodnotě 1,- Kč. S tímto postupem vyslovil Středočeský 

krajský úřad nesouhlas a je třeba uzavřít kupní smlouvu ještě před kolaudací stavby s tím, že 

smlouva bude účinná až po zkolaudování předmětné stavby. 

  

Předsedající vyzval zastupitele ke vznesení dotazů, případně podání připomínek a návrhů. 

 

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

uzavření kupní smlouvy na kanalizaci na Cejnovně. 

 

Návrh usnesení č. 67/2022 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje uzavření kupní smlouvy na kanalizaci na Cejnovně 

s kupní cenou 1,- Kč a účinností smlouvy po kolaudaci stavby. 
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Hlasování:                pro:     13                       proti:     0                         zdržel se:     0 

Usnesení č. 67/2022 bylo přijato. 

 

 

9. Diskuze 

- zastupitel Josef Hudeček, který byl starostou obce od roku 1992 do roku 2006 a až do 

  současné doby členem zastupitelstva shrnul výsledky práce zastupitelstva za toto období,  

  připomněl, že se podařilo vybudovat významnou část infrastruktury obce, připomněl  

  úspěšnou spolupráci s ostatními složkami a spolky, poděkoval všem členům zastupitelstva 

  za spolupráci a protože, se rozhodl již dále nekandidovat, popřál všem, kteří budou zvoleni 

  do zastupitelstva obce mnoho úspěchů v dalších třiceti letech 

- zastupitel Jan Zelenka, který se rozhodl rovněž již nekandidovat v nadcházejících volbách,  

   také všem poděkoval za spolupráci a podotkl, že ne vždy proběhlo podle jeho představ, což  

   se týká především akce ,,Revitalizace obecní zeleně“. Zároveň navrhl, čím by se dle jeho  

   názoru mělo zabývat nově zvolené zastupitelstvo. Zmínil především možnost poskytovat  

   příspěvky na obědy dětí ve škole, podporovat místním podnikatele a zvážení pomoci ve  

   finančních věcech seniorům. 

   - starosta Josef Karas uvedl, že pomoc seniorům s finanční gramotností ve spolupráci s  

      organizací ,,Fit senior Příbram“  již byl nabízena v Obecnickém zpravodaji a je možno 

      tuto nabídku opět zopakovat 

    - zastupitelka Dita Paboučková, k obědům pro děti ve škole navrhla, že by bylo vhodné 

      zveřejnit možnosti na stránkách ,,Edupage“ 

      - starosta uvedl, že tuto možnost projedná s ředitelem základní školy 

    - místostarosta Bohumil Svoboda připustil, že při realizaci akce ,,Revitalizace sídelní  

      zeleně“ vznikly určité problémy, takže v současné době se odstraňují tyto nedostatky. 

      Dále uvedl, že se budou kácet stromy na Pahorku a pokud budou mít občané zájem, 

      mohou se s ním telefonicky dohodnout na podmínkách samovýroby dřeva. 

- starosta Josef Karas také zhodnotil uplynulé volební období a připomněl, že se podařilo 

   realizovat množství významných akcí – vybudování Centra vzdělávání, rekonstrukce  

   základní školy (vybudování nové tělocvičny), obnova vodovodu, vybudování sběrného  

   dvora, opravy komunikací, výměna střešní krytiny na budově obecního úřadu, výměna  

   obkladů a dlažeb v kuchyni mateřské školy, vybavení pro SDH (čtyřkolka, cisternová  

   nástavba, atd.), trafostanice pro MZŠ a MŠ, nákup Staročeské hospody. Některé tyto akce 

   byly spolufinancovány z poskytnutých dotací. 

   Dále zmínil akce, které probíhají v současné době, popř. budou v nejbližší době zahájeny. 

   Jedná se o výstavbu ,,Galerie“ u Centra vzdělávání, rekonstrukci hasičárny, rekonstrukci 

   vodovodu Pod statky, zateplení obecního úřadu, rekonstrukci veřejného osvětlení v Nových  

   chalupách a na Cejnovně, modernizaci učeben v MZŠ (dotace 90%), opravy dalších  

   komunikací, montáž dálkově odečitatelných vodoměrů, možnost pořízení fotovoltaiky pro  

   budovy obecního úřadu, mateřské školy, základní škola obecních bytovek, oprava budovy  

   obecního úřadu v Oseči a skladu u Spolkového domu. 

   Zároveň zhodnotil, že se stále nedaří zlepšovat odpadové hospodářství, bude nutné zvážit  

   možnost čipování popelnic a s tím v návaznosti placení dle váhy odpadu. Tento způsob však  

   může bohužel vést ke vznikům černých skládek a zneužívání sběrného dvora. 

- zastupitel Miroslav Srch dodal, že v následujícím volebním období by se mělo počítat také 

  s vybudováním veřejných záchodů na parkovišti proti prodejně Coop    

- závěrem starosta Josef Karas poděkoval všem členům obecního zastupitelstva za jejich práci  

  v uplynulém volebním období a popřál jim mnoho zdaru v jejich další činnosti  
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Usnesení č. 68/2022: 

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 26.09.2022 a obsahuje celkem 5 stran. 

 

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

  

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

                                           

                                       Dita Paboučková            ………………………… 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


