Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Občov
ze dne 18. 6. 2019 – č. 2019/6/18
Přítomní zastupitelé:
Omluveni:
Místo konání:
Přílohy zápisu:

Doležal David, Kosán Jaroslav, MUDr. Mach Zbyněk, Volfová Marie, Žurek Štěpán
Kosán Karel, Ing. Vlčková Jana
sál restaurace v Občově
závěrečný účet obce za rok 2018,
protokol účetní závěrky za rok 2018,
žádost o změnu územního plánu č.2,
žádost pana Žurka o prodloužení hudební produkce
žádost pana Doležala a slečny Páleníkové o prodloužení hudební produkce
žádost paní Šurinové Marcely o odprodej pozemku
žádost pana Doležala Davida o odprodej pozemku
rozpočtové opatření č. 2/2019
rozpočtové opatření č. 3/2019
rozpočtové opatření č. 4/2019

____________________________________________________________________________________
Starosta provedl zahájení s konstatováním, že zastupitelstvo je usnášeníschopné, přítomno 5 ze 7
členů zastupitelstva a přivítal všechny přítomné zastupitele a občany.
Starosta přednesl program zasedání:
1. Schválení programu, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
3. Závěrečné projednání změny územního plánu č.1
4. Schválení věcných břemen – pozemky č. 172/38 a č. 172/39
5. Schválení závěrečného účtu obce Občov za rok 2018
6. Schválení účetní uzávěrky obce Občov za rok 2018
7. Schválení zadání výběrového řízení na dostavbu splaškové kanalizace 11 rodinných domů v obci
8. Schválení podání žádosti o dotaci z Fondu Středočeského kraje na dostavbu splaškové kanalizace
11 rodinných domů v obci Občov
9. Schválení žádosti o změnu územního plánu č. 2
10. Žádost o povolení prodloužení hudební produkce po 22 hodině
11. Žádosti o odprodej pozemků
12. Odsouhlasení věcného břemene s firmou ČEZ
13. Rozpočtová opatření 2/2019, 3/2019, 4/2019
14. Různé
15. Schválení celkového usnesení
16. Závěr
1.

Schválení programu, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Přítomnými nebyl podán žádný další návrh do jednání obecního zastupitelstva, nebyly vzneseny
námitky proti navrženému programu, starosta dal hlasovat o návrhu programu, zapisovateli panu
Štěpánu Žurkovi a ověřovatelích paní Marii Volfové a panu Davidu Doležalovi.
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Hlasování
5
0
0
Zastupitelé schválili program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu
usnesením č. 2019/6/18 - 1
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2.

Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
Starosta provedl kontrolu usnesení ze zápisu z minulého zastupitelstva.

3.

Závěrečné projednání změny územního plánu č.1
Starosta přítomné seznámil se změnami územního plánu č.1
Návrh usnesení:

Zastupitelé obce schválili změny územního plánu č.1 dle zákona č. 183/2006
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Hlasování
5
0
0
Zastupitelé schválili změny územního plánu č.1 dle zákona č. 183/2006
usnesením č. 2019/6/18 - 2

4.

Schválení věcných břemen – pozemky č. 172/38 a č. 172/39
Na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí s vlastníky níže uvedených pozemků budou na
těchto pozemcích zřízena věcná břemena z důvodu vedení hlavního kanalizačního řadu splaškové
kanalizace:
Jedná se o tyto pozemky v KÚ Občov :
1) pozemek č. 172/38 vlastník Soukup Vladimír a Soukupová Irena
2) pozemek č. 172/39 vlastník Zemědělské družstvo se sídlem v Rosovicích
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zřízení věcných břemen na výše uvedených pozemcích
v KÚ Občov z důvodu vedení hlavního kanalizačního řadu splaškové kanalizace za úplatu 8.000,-Kč za
jednotlivé věcné břemeno
Hlasování
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
5
0
0
Zastupitelé schválili zřízení věcných břemen na výše uvedených pozemcích v KÚ Občov z důvodu
vedení hlavního kanalizačního řadu splaškové kanalizace za úplatu 8.000,-Kč za jednotlivé věcné
břemeno usnesením č. 2019/6/18 – 3

5.

Schválení závěrečného účtu obce Občov za rok 2018
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce Občov projednali a schvalují závěrečný účet za rok 2018,
včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření a to bez výhrad
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Hlasování
5
0
0
Zastupitelé schválili závěrečný účet za rok 2018, včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření a to bez
výhrad usnesením č. 2019/6/18 - 4

6.

Schválení účetní uzávěrky obce Občov za rok 2018
Návrh usnesení:

7.

Zastupitelé obce Občov schvalují účetní závěrku za rok 2018
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Hlasování
5
0
0
Zastupitelé schválili účetní závěrku za rok 2018 usnesením č. 2019/6/18 - 5

Schválení zadání výběrového řízení na dostavbu splaškové kanalizace 11 rodinných domů v obci
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce Občov schvalují zadání výběrového řízení na dostavbu
splaškové kanalizace 11 rodinných domů v obci Občov
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PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Hlasování
5
0
0
Zastupitelé schválili zadání výběrového řízení na dostavbu splaškové kanalizace 11 rodinných domů
v obci Občov usnesením č. 2019/6/18 - 6
8.

Schválení podání žádosti o dotaci z Fondu Středočeského kraje na dostavbu splaškové kanalizace 11
rodinných domů v obci Občov
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Fondu Středočeského
kraje na dostavbu splaškové kanalizace 11 rodinných domů v obci Občov
Hlasování

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
5
0
0
Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci z Fondu Středočeského kraje na dostavbu
splaškové kanalizace 11 rodinných domů v obci Občov usnesením č. 2019/6/18 – 7
9.

Schválení žádosti o změnu územního plánu č. 2
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu územního plánu č. 2
Hlasování

PRO
4

PROTI
0

ZDRŽEL SE
1
MUDr. Mach

Zastupitelstvo obce schválilo změnu územního plánu č. 2 usnesením č. 2019/6/18 – 8

10.

Žádost o povolení prodloužení hudební produkce po 22 hodině
Žádost č.1 - pan Štěpán Žurek, povolení hudební produkce dne 20.7.2019 od 14:00 do 24:00 na
místním hřišti
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje povolení prodloužení hudební produkce dne
20. 7. 2019 na místním hřišti od 14:00 do 24:00
Hlasování

PRO
4

PROTI
0

ZDRŽEL SE
1
Žurek Štěpán

Zastupitelstvo obce schválilo povolení prodloužení hudební produkce dne 20. 7. 2019 na místním
hřišti od 14:00 do 24:00 usnesením č. 2019/6/18 – 9
Žádost č.2 - pan Doležal David a slečna Natálie Páleníková, povolení hudební produkce ve dnech 10-11.
8. 2019 od 22:00 do 06:00 v místním sále
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje povolení prodloužení hudební produkce dne
10-11. 8. 2019 v místním sále od 22:00 do 6:00
Hlasování

PRO
4

PROTI
0

ZDRŽEL SE
1
Doležal David

Zastupitelstvo obce schválilo povolení prodloužení hudební produkce dne 10-11. 8. 2019 v místním
sále od 22:00 do 6:00 usnesením č. 2019/6/18 – 10

-3-

11. Žádosti o odprodej pozemků
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce doporučuje pozemky uvedené v přiložených žádostech
paní Marcely Šurinové a pana Davida Doležala k prodeji
Hlasování

PRO
4

PROTI
0

ZDRŽEL SE
1
Doležal David

Zastupitelstvo obce doporučilo pozemky uvedené v přiložených žádostech paní Marcely Šurinové
a pana Davida Doležala k prodeji usnesením č. 2019/6/18 – 11
12. Odsouhlasení věcného břemene s firmou ČEZ
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou
ČEZ na pozemku č. 559/1 v k.ú. Občov za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,- Kč
Hlasování

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
5
0
0
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ na pozemku č. 559/1
v k.ú. Občov za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,- Kč usnesením č. 2019/6/18 – 12
13. Rozpočtová opatření 2/2019, 3/2019, 4/2019
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2019, č. 3/2019, č. 4/2019
14. Různé
Starosta obce seznámil přítomné s průběhem zkušebního provozu ČOV a splaškové kanalizace.
Dále přítomné seznámil s plánem dokončení povrchu vozovky.
Starosta poděkoval občanům za údržbu obecních pozemků v blízkosti jejich nemovitostí.
15. Schválení celkového usnesení
Návrh závěrečného usnesení:
Zastupitelstvo obce na zasedání obecního zastupitelstva obce Občov
dne 16. 6. 2019 schválilo usnesení č. 2019/6/18 – 1 až č. 2019/6/18 – 12
Hlasování

PRO
5

16. Závěr
Zapsal: Žurek Štěpán

Ověřili: Volfová Marie
Doležal David
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PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

