Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Občov
ze dne 2.3.2018 – č. 2018/03/02
Místo konání:

sál restaurace v Občově

Přítomní zastupitelé: Kosán Jaroslav, Volfová Marie, Špak Mojmír, Ing.Vacek František,
Kosán Karel, Manych Pavel, Doležal David,
Přílohy:

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za r.2017
Dodatek č.10 ke smlouvě o komplexní zabezpečení odstranění odpadu
č.10100421 ze dne 1.1.2008 firmy Rumpold
Žádost paní Švecové vč. návrhu na pořízení změny č. 1 územního plánu
Inventarizační zpráva, RO č.1
_________________________________________________________________________
Starosta provedl zahájení s konstatováním, že zastupitelstvo je usnášeníschopné,
přítomno všech 7 ze 7 členů zastupitelstva a přivítal všechny přítomné zastupitele a občany.
Starosta přednesl dnešní programjednání:
1. Zahájení a schválení programu, návrh zapisovatele a ověřovatelů
2. Kontrola usneseníz minulého zastupitelstva
3. Zápisz dílčího přezkoumání hospodaření obce
4. Smlouva s firmou Rumpold na svoz TKO 2018
5. Určení poplatku za psa na rok 2018
6. Určení poplatku TKO na rok 2018
7. Provozní řád sběrného dvora
8. Odsouhlasení změny projektu – šachtice č.12 splašková kanalizace
9. Žádost o změnu části územního plánu
10. Seznámení s výsledkem inventur r. 2017
11. Různé
12. Závěr
1. Přítomnými nebyl podán žádný další návrh do jednání ZO, nebyly vzneseny námitky proti
navrženému pořadí, starosta dal hlasovat o návrhu programu, zapisovateli a ověřovatelích.
Hlasování

PRO
7

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

Zastupitelé schválili program jednání, zapisovatele a ověřovatele
usnesením č. 2018/03/02/ - 1
2. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
Starosta provedl kontrolu usnesení se zápisu z minulého zastupitelstva.
zastupitelstvo obce bere na vědomí
3. Zápis dílčího přezkoumání hospodaření obce za r.2017
Starosta přečetl zápiszdílčího přezkoumání hospodaření obce,ve kterém je uvedeno, že
nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
zastupitelstvo obce bere na vědomí

4. Smlouva s firmou Rumpold na svoz TKO 2018
Starosta seznámil zastupitele s dodatkem smlouvy č.10 ke smlouvě o komplexním
zabezpečení odstranění odpadu č.10100421 ze dne 1.1.2008 na svoz a likvidaci TKO pro
r.2018
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje dodatek smlouvy pro r.2018
Hlasování

PRO
7

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

Zastupitelé schválili dodatek smlouvy pro rok 2018
usnesenímč. 2018/03/02/ - 2
5. Určení poplatku za psa na rok 2018
Starosta navrhl shodný poplatek jako v předchozích letech 150 Kč/pes a zopakoval podmínky
očkování, poplatku i vyplacení příspěvku 100 Kč na psa očkovaného proti vzteklině mimo
obec. Poplatek je splatný v měsíci dubnu r.2018za každého psa, trvale umístěného na
nemovitosti v katastru obce Občov
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje výši poplatku za psa na r.2018
Hlasování

PRO
7

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

Zastupitelé schválili výši poplatku za psa na rok 2018
usnesením č. 2018/03/02/ - 3
6. Určení poplatku TKO na rok 2018
Starosta konstatoval, že výše stávajícího poplatku je postačující i pro tento rokdle obecně
závazné vyhlášky obce Občov č.1/2004.
Upřesňující informace o způsobu úhrady:
 v případě, že majitel takové nemovitosti je občan – starobní důchodce, má možnost
písemně požádat o snížení ceny na částku 1.000 Kč/kalendářní rok.
 poplatek je splatný jednorázově v měsíci dubnur.2018
 vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději
do15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.
 poplatek lze platit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách nebo
bezhotovostní platbou na účet obce Občov č.0524447399/0800
 poplatek je splatný jednorázově v měsíci dubnu 2018
Návrh usnesení: cena za svoz TKO pro r.2018 je stanovena ve výši 1750 Kč
ročně za každou obývanou nemovitost na katastru obce
Hlasování

PRO
7

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

Zastupitelé schválili výšipoplatku za svoz TKO na rok 2018
usnesením č. 2018/03/02/ - 4
7. Provozní řád sběrného dvora
Starosta seznámil přítomné s důvody změny provozu sběrného dvora s odkazem na
informační letákovou akci „do schránky“
zastupitelstvo obce bere na vědomí

8. Odsouhlasení změny projektu – šachtice č.12 splašková kanalizace
Starosta uvedl důvody změny projektu pro přípojku splaškové kanalizace - možnost připojení
nových domů, stavební uzávěra po dokončení projektu
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvalujezměnu projektu - šachtice č.12s.k.
Hlasování

PRO
7

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

Zastupitelé schválili změnu projektu šachtice č. 12s.k.
usnesením č. 2018/03/02/ - 5
9.Žádost o změnu části územního plánu
Starosta seznámil přítomné s obsahem žádosti paní Švecové o změnu funkčního využití
pozemku par. č.359/1 v k. ú.Občov včetně návrhu na pořízení změny č. 1 územního plánu
obce Občov dle § 46 stavebního zákona dle přiložené dokumentace.
Veškeré náklady na změnu budou hrazeny vlastníkem výše uvedeného pozemku.
.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje žádost - návrh na pořízení změny
č.1 územního plánu Občov dle § 46 stavebního zákona
Hlasování

PRO
7

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

Zastupitelé schválili žádost o změnu části územního plánu
usnesením č. 2018/03/02/ - 6
10. Seznámení s výsledkem inventur za r.2017
Pan Špak přečetl inventarizační zprávu ze dne 26.1.2018
zastupitelstvo obce bere na vědomí
11. Různé

Projednání žádosti o kanalizační přípojku paní Edity Brabcové na pozemek č.409/37
v k. ú. Občov.Starosta uvedl důvody změny projektu pro přípojku splaškové kanalizace
na výše uvedený pozemek.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje žádost o připojení kekanal. řádu
dle projektové dokumentace na nákladyžadatele
Hlasování

PRO
7

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

Zastupitelé schválili žádost pí.Brabcové o kanalizační přípojku
usnesením č. 2018/03/02/ -7


Pan Vacek zmínil potřebu řešení obnovy zásahového vozidla JSDHO z důvodu
vysloužilého a dosluhujícího vozidla AVIA



Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č.1/2018, které schválil dle
směrnice o RO ze dne 17.3.2017 schválenou usnesením č.2017/17/03/-3.
zastupitelstvo obce bere na vědomí

12. Závěr – ukončení zasedání
Zapsal: Ing.Vacek František

Ověřili: Volfová Marie
Doležal David

