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Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Obecnice 

konaného dne 21.12.2022 

 

Celkový počet členů ZO:                         15 

Přítomno:                                                 14  

Nepřítomno:                                              1  

Hosté:                                                        1 

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

 

1. Zahájení 

Zasedání bylo zahájeno a řízeno Petrem Zimou, místostarostou obce v 19,03 hod., 

konstatoval, že je přítomno 14 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. Schválení kalkulace ceny vodného a stočného pro rok 2023 

                                           7. Aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2023 

                                           8. Rozpočet na rok 2023 

                                           9. Střednědobý výhled na rok 2024 – 2025 

                                         10. Diskuze 

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

 

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

 

Návrh usnesení č. 104/2022 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje předložený program zasedání. 

 

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

Usnesení č. 104/2022 bylo přijato. 
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3. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Místostarosta navrhl určit ověřovateli zápisu Lukáše Doležala a Markétu Švehlovou. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani další návrhy. 

 

Návrh usnesení č. 105/2022: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje ověřovatele zápisu Lukáše Doležala a Markétu 

Švehlovou. 

                      

Hlasování:                pro:     12                         proti:     0                         zdržel se:     2 

Usnesení č. 105/2022 bylo přijato. 

 

  

4. Zpráva ověřovatelů zápisu ze zasedání ZO konaného dne 14.11.2022 

 

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

14.11.2022 a nedostatky nebyly shledány. 

 

Usnesení č. 106/2022 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí zprávu ověřovatelů. 

 

 

5. Informace starosty 

 

Starosta obce podal informace, které se týkaly: 

- opravy břehu potoka na Cejnovně u mostu, strana za mostem proti proudu je hotová, oprava 

   strany před mostem po proudu se bude opravovat na jaře 

- zateplení fasády budovy obecního úřadu – je zpracovaný rozpočet, v lednu 2023 proběhne 

  výběrové řízení 

- přestavby budovy hasičské zbrojnice – je vydáno stavební povolení 

- odpadového hospodářství – dle výkazů Technických služeb Příbram, hlášení EkoKomu a  

  ISPOP vyplývá, že v obci se zvyšuje množství komunálního odpadu na úkor tříděného 

  odpadu. V současné době probíhá jednání v rámci ORP Příbram o možnosti dávat popelnice  

  na tříděný odpad (papír, plasty a bio odpady). Dle výhledu na r. 2026 – 2028 bude nutné  

  vytřídit minimálně 60% z celkového množství odpadu, v opačném případě bude obci ulože- 

  na pokuta, kterou by bylo nutno promítnout do poplatku za svoz odpadu. Vláda uvažuje 

  o nařízení, dle kterého by byla obec povinna vybírat poplatek za svoz odpadu ve výši 

  skutečně vynaložených nákladů, bez možnosti úhrady části nákladů z rozpočtu obce (v sou- 

  časné době hradí obec z rozpočtu cca 30% nákladů) 

- jednání na Posádkovém velitelství Jince o obnovení nutnosti provádět střelby v prostoru  

  bývalého Vojenského újezdu Brdy, a to od roku 2024 ve Velcích z houfnic a od roku 2028 

  v Padrtích směrem na Jineckou plochu, z toho vyplývá uzavírání prostoru po dobu střeleb. 

  26.01.2023 proběhne jednání o řešení průjezdu Obecnice – Zaječov a Obecnice – Neřežín, 

  bude se týkat především průjezdu nákladních aut 

- parkování na komunikacích – přes upozorňování v Obecnickém zpravodaji, auta stále 

  parkují tak, že znemožňují protahování komunikací  

- dálkových odečtů vodoměrů – rozhodování proběhne na zasedání zastupitelstva obce 

  začátkem roku 2023    

- možnosti pořízení fotovoltaiky na obecní budovy – uvažuje se o možnosti prodávat  

  přebytečnou elektřinu dalších odběratelům, nikoliv jako v současné době pouze ČEZu 
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 Usnesení č. 107/2022 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí informace starosty. 

  

 

6. Schválení kalkulace ceny vodného a stočného pro rok 2023 

 

Starosta připomněl povinnost podat do 31.12.2022 na ministerstvo financí kalkulaci vodného 

a stočného pro rok 2023. Ze zpracovaného návrhu kalkulace vyplývá u stočného ztráta ve výši 

cca 930 tis. Kč a navrhl nezvyšovat stávající cenu stočného a ztrátu pokrýt z vlastních zdrojů 

obce.  

Zastupitel Václav Vohradský k tomu podotkl, že cena se bude muset v budoucnu stejně 

zvýšit, neboť nelze ztrátu trvale dotovat z rozpočtu obce. Proto navrhl, aby v dalších letech 

nebylo třeba přistoupit ke skokovému zvýšení ceny, zvýšit cenu pro rok 2023 o 10,- Kč/m3, 

tj. na cenu 65,- Kč/m3, včetně DPH. 

Pan …………… tento návrh podpořil, s tím, že by bylo vhodné v Obecnickém zpravodaji 

tuto změnu zdůvodnit občanům. 

 

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

ceně stočného v navrhované výši 65,- Kč/m3, včetně DPH.  

 

Návrh usnesení č. 108/2022: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje cenu stočného ve výši 65,- Kč/m3, včetně DPH 

od 01.01.2023.   

 

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

Usnesení č. 108/2022 bylo přijato. 

 

 

7. Aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2023 

 

Účetní obce Veronika Hemrová seznámila přítomné s potřebou aktualizace, kdy daňové 

příjmy, nedaňové příjmy a kapitálové příjmy byly upraveny dle vývoje těchto příjmů v roce 

2022 a dále vyřazena dotace na rekonstrukci a přístavu hasičské zbrojnice, že není vyhlášeno 

žádné dotací řízení, které by bylo možné dotaci čerpat. Na straně běžných výdajů je navrženo 

zvýšení o 4 200 tis. Kč na fasádu OÚ, opravu veřejného osvětlení a zvýšení provozních 

nákladů především u MZŠ, spojených se stoupající cenou elektrické energie. Kapitálové 

výdaje byly celkově sníženy o 9,4 mil. Kč – vyřazena hasičská zbrojnice ve výši 15 mil. Kč a 

zahrnuta příprava fotovoltaiky, výstavba galerie, vybudování výtahu na OÚ a veřejné 

osvětlení. Návrh aktualizace střednědobého výhledu je přílohou č. 3 tohoto zápisu.   

 

Místostarosta vyzval přítomné ke vznesení dotazů, námitek a podání návrhů k předloženému 

návrhu aktualizace výhledu rozpočtu na rok 2023. 

Nikdo žádný návrh ani připomínku či dotaz nevznesl a místostarosta vyzval zastupitele 

k hlasování o aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023. 

 

Návrh usnesení č. 109/2022: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu na rok 

2023. 
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Hlasování:              pro    14          proti     0          zdržel se     0  

Usnesení č. 109/2022 bylo přijato. 

 

 

8. Rozpočet na rok 2023 

 

Účetní obce Veronika Hemrová seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2023 

v rozsahu přílohy č. 4 tohoto zápisu s tím, že všichni zastupitelé návrh obdrželi v elektronické 

podobě v předstihu před zasedáním OZ. Uvedla, že návrh rozpočtu vycházel z navrhované 

aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023, závaznými ukazateli jsou na straně 

příjmů rozpočtové třídy a na straně výdajů paragrafy v členění dle rozpočtových tříd.  

V návrhu rozpočtu jsou daňové příjmy ve výši 25 500 tis. Kč, nedaňové příjmy 

ve výši 1 000 tis. Kč, kapitálové příjmy ve výši 200 tis. Kč a transfery ve výši 452 tis. Kč, 

tj. celkem příjmy ve výši 27 152 tis. Kč. Běžné výdaje v členění dle paragrafů činí celkem  

21 274,7 tis. Kč a kapitálové výdaje v členění dle paragrafů činí 5 525 tis. Kč. Výdaje celkem 

činí 26 799,7 tis. Kč. Předpokládaný přebytek rozpočtu na rok 2023 činí 352,3 tis. Kč, tento 

přebytek bude použit ke krytí potřeb následujících let.   

 

Místostarosta obce Petr Zima vyzval přítomné k podání dotazů a návrhů na doplnění, popř. 

změny navrhovaného rozpočtu.  

 

Zastupitel Miroslav Srch vznesl dotaz, zda je v rozpočtu uvažováno s výměnou vodovodu 

,,Pod statky“. 

Starosta obce odpověděl, že v roce 2023 by se akce realizovala pouze při získání dotace na 

tuto akci, jinak bude akce realizována v roce 2024 a uvedl, že financování této akce bude 

z prostředků obnovy vodohospodářského majetku. 

 

Další dotazy ani návrhy k přeloženému návrhu rozpočtu na rok 2023 nebyly vzneseny a 

místostarosta vyzval zastupitele k hlasování o rozpočtu na rok 2023.  

 

Návrh usnesení č. 110/2022: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje rozpočet na rok 2023 v rozsahu přílohy č. 4 tohoto 

zápisu. Rozpočet je schválen jako přebytkový s tím, že přebytek rozpočtu bude použit 

v následujících letech a závaznými ukazateli jsou na straně příjmů rozpočtové třídy a na 

straně výdajů paragrafy, v třídění dle rozpočtových tříd.   

 

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

Usnesení č. 110/2022 bylo přijato. 

 

 

9. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 – 2025 

 

Účetní obce Veronika Hemrová seznámila přítomné s návrhem rozpočtového výhledu na rok 

2024 a 2025 v rozsahu přílohy č. 5 tohoto zápisu. Uvedla, že tímto návrhem je upraven výhled 

rozpočtu na rok 2024, který byl schválen dne 22.12.2021 a je zpracován výhled na rok 2025.  

Vzhledem k nárůstu daňových příjmů bylo provedeno navýšení o 2 500 tis. Kč, dále navýšení 

nedaňových příjmů o 350 tis. Kč a kapitálových příjmů o 100 tis. Kč. Přijaté transfery byly 

navýšeny o dotaci na pořízení fotovoltaiky ve výši 3 500 tis. Kč, tj. navýšení příjmů celkem o 

6 450 tis. Kč Běžné výdaje byly navýšeny o 5 000 tis. Kč, vzhledem k rostoucím cenám 

energií a ostatních výdajových položek. Kapitálové výdaje byly navýšeny celkem o 4 000 tis. 
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Kč, tj. snížení o 3 000 tis. Kč na úpravy budovy OÚ, které budou realizovány v roce 2023 a 

navýšení o 7 000 tis. Kč na pořízení fotovoltaiky na obecních budovách. Celkové výdaje byly 

navýšeny o 9 000 tis. Kč, vzniklý schodek ve výši 2 300 tis. Kč bude pokryt přebytky 

předchozích let. 

Ve výhledu rozpočtu na rok 2025 je uvažováno s dotací na rekonstrukci budovy bývalého 

obecního úřadu v Oseči ve výši 8 000 tis. Kč a s dotací na vybudování vodovodu a kanalizace 

směrem na Octárnu ve výši 3 000 tis. Kč. Kapitálové výdaje představují investici na 

rekonstrukci budovy OÚ Oseč ve výši 15 000 tis. Kč a vybudování vodovodu a kanalizace 

směrem k Octárně ve výši 5 000 tis. Kč. Celkové příjmy jsou naplánovány ve výši 38 600 tis. 

Kč a výdaje ve výši 42 000 tis. Kč, schodek ve výši 3 400 tis. Kč bude pokryt přebytky 

předchozích let. 

 

Nikdo z uvedenému návrhu neměl žádné dotazy ani připomínky a místostarosta vyzval 

zastupitele k hlasování o střednědobém výhledu rozpočtu na roky 2024 – 2025.  

 

Návrh usnesení č. 111/2022: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2025   

v rozsahu přílohy č. 5 tohoto zápisu.   

 

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

Usnesení č. 111/2022 bylo přijato. 

 

 

 

9. Diskuze 

 

- starosta obce Josef Karas poděkoval všem za jejich práci a roznesení vánočních balíčků, 

  připomněl zpívání koled u vánočního stromečku 24.12. v 22,00 hod. 

- radní Bohumil Svoboda navrhl, zda by nebylo vhodné dávat za stěrače aut, která brání pro- 

  tahování lístečky s upozorněním 

  - starosta k tomu podotkl, že je článek každoročně v Obecnickém zpravodaji, ale bohužel 

    to nepřináší téměř žádné zlepšení 

- radní Jiří Oktábec navrhl pro zkvalitnění třídění odpadů dát ke kontejnerům velké cedule 

  s upozorněním, jaký odpad kam patří 

  - starosta obce odpověděl, že dle jeho názoru by to určité zlepšení přinést mohlo, ale ideální 

    by byly nádoby na tříděný odpad u každého domu 

- radní Bohumil Svoboda informoval přítomné o zpracování několika návrhů na řešení stavu  

  stromů v zahradě mateřské školy s tím, že bude nutné po novém roce svolat komisi pro  

  obecní zeleň a vybrat optimální řešení 

- pan ………….. upozornil, že by bylo vhodné před vybudováním fotovoltaiky zjistit u ČEZu  

  možnosti připojení dalších objektů a jakým způsobem bude řešen prodej   

  - starosta obce Josef Karas poděkoval za námět a připomínku a řekl, že vše závisí na změně 

    stávajících předpisů 

- zastupitel Tomáš Šilhan vznesl dotaz, zda je zpracovaná kalkulace na cenu bez dotování  

  z prostředků obce a dále uvedl, že dle jeho informací je v Příbrami uvažováno s výstavbou 

  spalovny, která by odebírala odpady i z okolních obcí 

  - k tomu uvedl starosta, že řešení odpadů je vždy v rámci ORP Příbram a při probíhajících 

    jednáních je posuzováno více variant, protože je vždy nutno zvážit vliv na životní prostředí. 

    Vzhledem k tomu, že obec hradí v současné době cca 30% skutečných nákladů na svoz 

    odpadů, byl by nárůst ceny minimálně o 30% a to není počítáno s plánovaným zvýšením  
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    cen za skládkování odpadů 

     

Usnesení č. 112/2022: 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí příspěvky do diskuze. 

 

Místostarosta ukončil zasedání zastupitelstva v 20,00 hod. 

 

 

 

Přílohy zápisu: 

1)    Prezenční listina 

2)    Oznámení o konání zasedání ZO, vč. Programu 

3)    Návrh aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2023 

4)    Návrh rozpočtu na rok 2023 

5)    Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2024 – 2025 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 27.12.2022 a obsahuje celkem 6 stran. 

 

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

  

Ověřovatelé:                 Lukáš Doležal                 ………………………… 

                                           

                                        Markéta Švehlová          ………………………… 

 

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

 

  

 

 

 

     

                                           

 

 

 


