Zápis jednání obecního zastupitelstva obce Občov ze dne
20.4.2018 – č. 2018/ 04/20
Přítomní zastupitelé:

Ing. Vacek František, Volfová Marie, Kosán Jaroslav, Manych Pavel,
Doležal David, Špak Mojmír

Omluven:

Kosán Karel

Místo konání : sál restaurace v Občově
Program :
1. Odstoupení od smlouvy se stavebním dozorem
2. Výběr dodavatele stavebního dozoru ke stavbě kanalizace a ČOV
3. Nabídka na zpracování obecního znaku a vlajky
4. Oznámení o omezení provozu na silnici III/11417 v důsledku výstavby kanalizace
5. Různé
6. Závěr
Zahájení a schválení programu
Starosta obce zahájil jednání a seznámil zastupitele s programem.
Návrh usnesení :
Nikdo ze zastupitelů nevznesl další body do programu jednání a tento zůstává
v původním znění.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Odstoupení od smlouvy se stavebním dozorem
Výběr dodavatele stavebního dozoru ke stavbě kanalizace a ČOV
Nabídka na zpracování obecního znaku a vlajky
Oznámení o omezení provozu na silnici III/11417 v důsledku výstavby kanalizace
Různé
Závěr
Hlasování

PRO
6

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

Zastupitelé schválili program jednání usnesením č. 2018/04/20/ - 1
Kontrola zápisu z minulého jednání
Starosta seznámil zastupitele se zápisem z minulého jednání a provedl jeho kontrolu.
Zastupitelé berou na vědomí
1. Odstoupení od smlouvy se stavebním dozorem
Pan starosta seznámil zastupitele s důvodem k odstoupení od smlouvy se stavebním
dozorem panem Karasem. Jednalo se o náhlou a vážnou nemoc, která bohužel vyústila
v úmrtí.
Zastupitelé berou na vědomí

2. Výběr dodavatele stavebního dozoru ke stavbě kanalizace a ČOV
Pan starosta oznámil zastupitelům, že obdržel celkem tři nabídky od autorizovaných
firem k provádění stavebního dozoru kanalizace a ČOV. Postupně tyto nabídky otevřel
a seznámil zastupitele s jejich obsahem.
2.1. Nabídka od pana Vladimíra Kovalčíka
2.2. Nabídka od pana Karla Svejkovského
2.3. Nabídka od pana Milana Štufky
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo vybralo nabídku pana Vladimíra Kovalčíka a pověřuje starostu obce
k uzavření smlouvy o provádění stavebního dozoru při výstavbě kanalizace ČOV.
Hlasování

PRO
6

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

Schváleno usnesením č. 2018/04/20/ -2
3. Nabídka na zpracování obecního znaku a vlajky
Pan starosta navrhl zastupitelům přijetí nabídky na zpracování návrhu znaku a vlajky obce
ve spolupráci s firmou Lika.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje zpracování návrhu znaku a vlajky obce ve
spolupráci s firmou Lika.
Hlasování

PRO
6

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

Schváleno usnesením č. 2018/04/20/ -3
4. Oznámení o omezení provozu na silnici III/11417 v důsledku výstavby kanalizace
Pan starosta oznámil zastupitelům a přítomným občanům, že v souvislosti se zahájením
další etapy výstavby kanalizace a ČOV bude omezen provoz na komunikaci procházející
obcí.
Zastupitelé berou na vědomí
5. Různé
5.1. Pan starosta seznámil zastupitele s potřebou aktualizace územního plánu obce a
přednesl nabídku paní Zahradníkové, která je autorem územního plánu obce. Vyjmutí
části pozemku 86/1 a 181 vl. Město Příbram. Dále celý pozemek 362 vl. ZD Rosovice
ustanovit jako ornou půdu. Pozemek 359/1 o velikosti 7571 m2 původní využití sad
zařadit pro bydlení. Nabídka ceny za provedení této aktualizace je 48.500,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje provedení aktualizace územního plánu obce dle nabídky a
ceny od paní Zahradníkové.
Hlasování

PRO
6

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

Schváleno usnesením č. 2018/04/20/ -4
5.2. Pan starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 2/2018, které schválil
dle směrnice o RO ze dne 17.3.2017 schválené usnesením č. 2017/17/03/-3
Zastupitelé berou na vědomí

5.3. Pan starosta navrhl zastupitelům schválení podání žádosti o dotaci ze Středočeského
infrastrukturálního
fondu
na
dostavbu
kanalizace
a
ČOV.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci ze Středočeského infrastrukturálního
fondu na dostavbu kanalizace a ČOV .
Hlasování

PRO
6

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

Schváleno usnesením č. 2018/04/20/ -5
5.4. Paní Kubíčková upozornila na rychlou jízdu automobilů v jejich ulici a dotazovala se
na možná řešení omezení rychlosti dopravním značením. Z diskuse vyplynulo, že
vlastník komunikace může problém řešit ve spolupráci s Policií ČR a odborem
dopravy městského úřadu Příbram. Dále vznesla dotaz na údajnou plánovanou další
výstavbu rodinných domů za jejich řadou. K druhému dotazu bylo sděleno panem
starostou, že o tomto stavebním záměru zatím nemá žádné informace, protože jej
nikdo neoslovil. Každá další výstavba v obci, pokud bude v souladu s územním
plánem, bude podléhat územní studii. Budeme od případných investorů vyžadovat
kompletní realizaci všech komunikací a sítí včetně veřejného osvětlení ještě před
samotnou výstavbou budov. V případě komunikací budeme vyžadovat jejich
výstavbu do finálního stavu – to znamená s dostatečně pevným a únosným živičným
asfaltovým povrchem, který snese zátěž těžké stavební techniky.
6. Závěr
Pan starosta ukončil jednání a poděkoval všem za účast.

Zapsal: Ing. František Vacek

Ověřili: Marie Volfová
David Doležal

