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Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Obecnice 

konaného dne 30.01.2023 

 

Celkový počet členů ZO:                         15 

Přítomno:                                                 11  

Nepřítomno:                                              4  

Hosté:                                                        3 

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

 

1. Zahájení 

     Zasedání bylo zahájeno a řízeno Jiřím Oktábcem, místostarostou obce v 19,00 hod., 

konstatoval, že je přítomno 11 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. 927/19 v k.ú. Obecnice 

8. Žádost o dotaci Myslivecké sdružení pod Třemošnou 

9. Žádost o dotaci TJ Slavoj Obecnice 

10. Žádost o dotaci Ochrana fauny ČR 

11. Žádost o dotaci SDH Obecnice 

12. Žádost o dotaci Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením 

13. Dálkové odečty stavu vodoměrů 

14. Příprava FVE na budovách v majetku obce Obecnice 

15. Návrh na přísedícího u okresního soudu 

16. Různé 

a vyzval k podání návrhů na doplnění, popř. změny programu zasedání.  
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Žádné návrhy nebyly podány a předsedající vyzval k hlasování o programu jednání.  

 

Návrh usnesení č. 1/2023 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje předložený program zasedání. 

 

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

Usnesení č. 1/2023 bylo přijato. 

 

 

 

3. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Místostarosta navrhl určit ověřovatele zápisu Naděždu Soukupovou a Tomáše Šilhana. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani další návrhy. 

 

Návrh usnesení č. 2/2023: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje ověřovatele zápisu Naděždu Soukupovou a Tomáše 

Šilhana. 

                      

Hlasování:                pro:     9                         proti:     0                         zdržel se:     2 

Usnesení č. 2/2023 bylo přijato. 

 

  

 

4. Zpráva ověřovatelů zápisu ze zasedání ZO konaného dne 21.12.2022 

 

     Markéta Švehlová sdělila, že byla provedena kontrola zápisu se zasedání ZO konaného dne 

21.12.2022 a nedostatky nebyly shledány. 

 

Usnesení č. 3/2023 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí zprávu ověřovatelů. 

 

 

 

5. Informace starosty 

 

Starosta obce 

    - přivítal na prvním zasedání letošního roku 

    - oznámil, že na národním ekonomickém panelu je vypsáno výběrové řízení na novou fasádu 

budovy obecního úřadu a upřesnil, že se může přihlásit kdokoliv, přičemž pokud by některý ze 

zastupitelů věděl, o stavební firmě, která by měla zájem, může ji doporučit či případně oslovit 

    - podotkl, že kolna vedle fary je již rozebraná a že tento den stavaři pokládali spodní beton, 

na který přijdou „bedňáky“, dále uvedl, že bude třeba zrevidovat plány, jelikož po diskuzi se 

včelařem ……………….. se ukázalo, že prosklený úl se bude muset vyskytovat v dolní části 

nově vybudované galerie, a ne v patře 

    -  oznámil, že v brzké době bude probíhat od Hlinovky směrem nahoru výměna venkovního 

elektrického vedení a obec zároveň bude budovat nové veřejné osvětlení 

    - zmínil velkou spotřebu kamínků velikosti 4,8 v důsledku častějšího posypávání 

komunikace a též dodal, že chodníky jsou pravidelně soleny 
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    - informoval zastupitele, že ve čtvrtek 26. ledna se účastnil jednání v Jincích, kde se 

projednávaly povolenky na průjezd přes prostor a my jako obec můžeme registrovat do systému 

GO-SMS jen auta do 3,5t, větší a nákladní auta už musí žádat na VLS, s.p. 

    - dále zmínil, že se do budoucna plánuje obnova střeleb z houfnic z civilního prostoru do 

vojenského, přičemž vstup do CHKO by měl zůstat bez výrazného omezení 

    - oznámil, že od 01.02.2023 má MAS Brdy, z.ú. novou ředitelku (dosavadní odchází na 

mateřskou dovolenou), která přestoupila z MAS Křivoklátsko a zároveň má i nového 

projektového manažera  

 

Usnesení č. 4/2023 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí informace starosty. 

 

 

 

6. Informace o přijatých rozpočtových opatřeních 

 

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

pověření schválila rada obce: 

 

- č. 10/2022 – schválené radou dne 07.11.2022 usnesením č. 15/3/2022 

- na straně příjmů došlo k navýšení o 1 692 000,- Kč (daňové příjmy +1 650 000,- Kč, 

nedaňové příjmy +25 000,- Kč, transfery +17 000,- Kč 

- výdaje navýšeny 154 290,- Kč (běžné výdaje +103 290,- Kč, kapitálové +51 000,- Kč) 

- úspora finančních prostředků 1 537 510,- Kč  

- č. 11/2022 – schválené radou dne 12.12.2022 usnesením č. 16/3/2022 

- navýšení příjmů 599 280,56 (daňové příjmy +750 000,- Kč,  

transfery -150 719,44,- Kč) 

- rozpočtované výdaje byly navýšeny o 304 568,- Kč (běžné výdaje +154 568,- Kč, 

kapitálové + 150 000,- Kč) 

- úspora finančních prostředků 294 712,56,- Kč 

- č. 12/2022 – schválené radou dne 30.12.2022 usnesením č. 17/3/2022 

- celkem rozpočtované příjmy navýšeny o 546 437,89,- Kč (daňové příjmy + 415 150,- 

Kč, nedaňové +102 600,- Kč, transfery +28 687,89,- Kč) 

- výdaje navýšeny o 249 500,00 (běžné výdaj +233 500,- Kč, kapitálové +16 000,- Kč) 

- úspora finančních prostředků 296 937,89,- Kč 

 

Usnesení č. 5/2022: 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí informace o přijatých rozpočtových opatřeních. 

 

 

 

7. Prodej části pozemku č. parc. 927/19 v k.ú. Obecnice 

     Starosta přítomným sdělil, že se jedná o druhou část pozemku, kterou má pronajatou 

……………………. Na části je postavena kolna. Dotyční žádali o prodej jiné části pozemku a 

později svou žádost rozšířili. Záměr prodeje jim byl schválen na zasedání zastupitelstva obce 

dne 23.05.2022 usnesením 35/2022. 

     Zastupitelé byli vyzváni ke vznesení námitek a posléze k hlasování.  

 

 



 
4 

 

Návrh usnesení č. 6/2023: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje prodej části pozemku parc.č. 927/19 v k.ú. Obecnice 

…………………….   

 

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

Usnesení č. 6/2023 bylo přijato. 

 

     Dále starosta uvedl, že první část pozemku bylo plánováno prodat za 250,- Kč/m2, navrhl 

cenu ponechat i pro druhou část pozemku a vyzval přítomné ke vznesení jiných návrhů. Protože 

další návrh nebyl podán bylo přistoupeno k hlasování o prodejní ceně.  

 

Návrh usnesení č. 7/2023 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje prodejní cenu části pozemku parc.č. 927/19 v k.ú. 

Obecnice ve výši 250,-- Kč/m2. 

 

Hlasování:              pro      11          proti    0          zdržel se     0 

Usnesení č. 7/2023 bylo přijato. 

 

 

 

8. Žádost o dotaci Myslivecký spolek pod Třemošnou 

     Starosta uvedl, že této organizaci je dotace poskytována každoročně ve výši 3 000,- Kč na 

nákup bažantích slepic a navrhuje poskytnout dotaci ve stejné výši, tj. 3 000,- Kč. 

     Jiný návrh podán nebyl a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č. 8/2023 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje dotaci ve výši 3 000,- Kč pro Myslivecký spolek pod 

Třemošnou.  

 

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

Usnesení č. 8/2023 bylo přijato. 

 

 

 

9. Žádost o dotaci TJ Slavoj Obecnice 

     Starosta objasnil, že se jedná o účelovou dotaci pro oddíl ledního hokeje. Částka ve výši 

20 000,- Kč bude použita na nákup hokejového oděvu a chráničů. 

 

Návrh usnesení č. 9/2023 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje účelovou dotaci ve výši 20 000,- Kč pro TJ Slavoj 

Obecnice.  

 

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

Usnesení č. 9/2023 bylo přijato. 
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10. Žádost o dotaci Ochrana fauny ČR 

     Starosta uvedl, že tato organizace rovněž žádá o dotaci každý rok. Navrhuje poskytnout jako 

každoročně příspěvek na činnost ve výši 3 000,- Kč. Částku spolek využívá na pomoc zraněným 

živočichům.  

     Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné jiné návrhy, bylo o tomto návrhu hlasováno. 

 

Návrh usnesení č. 10/2023: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje dotaci ve výši 3 000,- Kč pro Ochranu fauny ČR.  

 

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

Usnesení č. 10/2023 bylo přijato. 

 

 

 

11. Žádost o dotaci SDH Obecnice 

     Sbor dobrovolných hasičů Obecnice žádá o příspěvek na svou činnost ve výši 30 000,- Kč. 

Starosta vyzval přítomné k podání připomínek či jiných návrhů.  

     Jelikož žádný nebyl vznesen, bylo přistoupeno k hlasování.  

 

Návrh usnesení č. 11/2023: 

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

 

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

Usnesení č. 11/2023 bylo přijato. 

 

 

 

12. Žádost o dotaci Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením 

     Starosta uvedl, že i této organizaci je dotace poskytována každoročně ve výši  

1 000,-- Kč, jelikož jejím členem je jeden z obyvatel Obecnice. Starosta vyzval přítomné 

k podání dotazů, připomínek či jiných návrhů.  

     Jiný návrh podán nebyl a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č. 12/2023 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje dotaci ve výši 1 000,- Kč pro Společnost pro podporu 

lidí s mentálním postižením v ČR.  

 

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

Usnesení č. 12/2023 bylo přijato. 

 

 

 

13. Dálkové odečty stavu vodoměru 

     Starosta připomněl přednášku o dálkových odečtech, které se zastupitelé zúčastnili před 

Vánoci. Vzhledem k vysokým nákladům, které s sebou instalace dálkových vodoměrů přináší, 

navrhuje starosta odklad této investice (pro představu uvedl, že 100 vodoměrů vyjde obec na 

800 tis. Kč).  

     Obec také plánuje projekt na opravu vodovodní sítě „Pod statky“, jelikož v této části vzniká 

nejvíce poruch. Na tuto opravu se mohou použít prostředky na obnovu vodohospodářského 
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majetku, což na dálkové odečty nelze. Přítomní byli vyzváni k podání jiných návrhů. Jiný návrh 

nebyl podán  

 

 

Usnesení č. 13/2023 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí odložení investice do dálkových odečtů 

vodoměrů. 

 

 

 

14. Příprava FVE na budovách v majetku obce Obecnice 

     Starosta odkázal na prezentaci projektu od firmy …………….. a připomněl, že se jedná o 

umístění fotovoltaiky na část budovy OÚ, na budovu fary, MŠ, ZŠ a bytovky, přičemž od plánu 

umístit panely na bytovky se nejspíš upustí v případě, že nebude možnost sdílení komunitní 

energie (tzn., že 80 % se musí spotřebovat a poté zbylých 20 % prodat). Zároveň je velká 

pravděpodobnost, že by umístění na bytovkách nebylo vhodné kvůli nosnosti střechy. Umístění 

na budově OÚ jen z části je z důvodu stínu od stromů.  

     Nejvíc panelů by bylo umístěno na budově ZŠ a bylo by pro obec výhodné, kdyby část 

energie pokryla spotřebu na ČOV.  

     Celkově je zatím projekt v počáteční fázi, zjišťuje se, zda nám společnost ČEZ, a.s. instalaci 

na střechy budov povolí. Na projekt bude pravděpodobně možno získat dotaci, ale i přesto je 

nutná investice z vlastních zdrojů.  

 

Usnesení č. 14/2023 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí plánovanou investici do fotovoltaických panelů.  

 

 

 

15. Návrh na přísedícího u okresního soudu 

 Jedná se o žádost pana ………………, který by rád vykonával funkci přísedícího u 

okresního soudu. Předpokladem pro to, aby mohl tuto funkci vykonávat, je, že zastupitelstvo 

přijme usnesení, že pana ……………… navrhujeme jako přísedícího u soudu.  

 

Návrh usnesení č. 15/2023 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje návrh na přísedícího u okresního soudu pana  

………………. 

 

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

Usnesení č. 15/2023 bylo přijato. 

 

 

16. Různé 

Štefan Niedel  

- dotázal se kolik finančních prostředků vynaloží obec na kamínky, kterými se posypávají 

komunikace a že by mohl zkusit vyjednat výhodnější cenu, protože působí v kamenickém 

průmyslu 
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- starosta souhlasil a poděkoval za nabídku 

 

Dita Paboučková 

- připomněla, že se blíží cyklistická sezona a že by nebylo od věci zapracovat na realizaci pump 

track dráhy 

- dotázala se, zda se zástupci TJ Slavoj už sešli, aby projednali, zda nebude problém s pozemky 

- dle starosty problém s pozemky nebude, ale nikdo z TJ Slavoj se ještě nevyjádřil 

- starosta uvedl, že by se hliněný pump track měl nacházet pod hřištěm, cca na výměře 30 m2 

a dále uvedl, že je tam polámané oplocení, které je třeba odstranit 

- starosta upřesnil, že dráha je plánována hliněná, jelikož náklady na asfaltovou, jako má  

např. obec Zaječov, jsou nesrovnatelně vyšší, k tomu p. Šilhan dodal, že podobná hliněná dráha 

je i na Drkolnově 

- starosta ještě zmínil, že v souvislosti s TJ Slavoj stále není jistá dotace na kabiny 

 

Bohumil Svoboda 

- připomněl, že se blíží „Masopust“ a aby s ním všichni přítomní počítali a informovali o tom, 

co největší okruh lidí 

- starosta ještě dodal, že v neděli 12.02. se ještě koná dětský karneval a informoval, že o 

masopustu bude hrát v hospodě ……………. na harmoniku  

 

Tomáš Šilhan 

- zeptal se, zda bude opět „Zlatý nuget bečánova“ 

- starosta odpověděl, že ano, že pořadatel žádal obec a VLS, s.p. o povolení vstupu na pozemky, 

ale celkem pozdě 

 

       

Usnesení č. 16/2023: 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí příspěvky do diskuze. 

 

Místostarosta oznámil, že program je vyčerpán a ukončil zasedání zastupitelstva v 19:45 hod. 

 

 

 

Přílohy zápisu: 

1)    Prezenční listina 

2)    Oznámení o konání zasedání ZO, vč. programu 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 13.02.2023 a obsahuje celkem 7 stran. 

 

  

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

  

Ověřovatelé:                 Naděžda Soukupová                    ………………………… 

                                           

                                       Tomáš Šilhan                               ………………………… 

 

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

 

 


