Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Občov dne 17. 5. 2013
Konáno dne:

17. 5. 2013 v 19:00 hodin.

Místo konání:

Sál místního pohostinství v Občově.

Přítomní zastupitelé:

Kosán Jaroslav, Kosán Karel, Kuba Lubomír, MUDr. Mach Zbyněk,
Manych Pavel, Švec Petr
Řehořová Dana

Omluveni:

1. Schválení návrhu programu zasedání - 6 hlasů pro návrh.
Ověřovatelé: Manych Pavel, Švec Petr
Zapisovatel: MUDr. Mach Zbyněk
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce Občov ze dne 7. 3. 2013:
Zastupitelstvo revokuje bod 11 usnesení z důvodu procesního pochybení - 6 hlasů pro
návrh.
3. Seznámení s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene mezi firmou ČEZ a obcí Občov
na elektrickou přípojku k parcelám č. 550/1 a č. 541/57. Zastupitelé navrhují za zřízení
věcného břemene jednorázovou částku od firmy ČEZ ve výši 50.000,-Kč - 6 hlasů pro návrh.
4. Zastupitelstvo obce vybralo dodavatele na stavbu autobusových zastávek – firmu pana
Kadlece s cenou 621.151,-Kč s DPH. Tato částka se bere jako částka nepřekročitelná.
Starosta obce je pověřen zastupiteli k jednání, jehož výsledkem by mělo být ukončení
stavebních prací firmou pana Kadlece ke dni 31. 7. 2013 - 6 hlasů pro návrh.
5. Nabídka firmy ČEZ na odkup pozemku pod trafostanicí na parcele č. 434/10 v k.ú. Občov.
Zastupitelstvo nabídku prozatím odkládá do doby, než se zjistí podobné nabídky
v sousedních obcích. - 6 hlasů pro návrh.
6. Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p.č. 451/21 panu Hovorkovi, bytem Solenice 47, za
kupní cenu 310.000,-Kč - 6 hlasů pro návrh.
7. Starosta obce informoval zastupitele o Usnesení Okresního soudu v Příbrami ze dne 18. 4.
2013. Obec prostřednictvím právního zástupce navrhuje smír v této kauze.
8. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtová opatření č. 1/2013 a 2/2013 - 6 hlasů pro návrh.
9. Zastupitelstvo schválilo částky za zřízení věcných břemen plynové sítě RWE v katastru
obce Občov ve výši 1,- Kč pro obec Občov a 1000,- Kč pro ostatní vlastníky pozemků - 5
hlasů pro návrh, zastupitel Kuba se zdržel.
10. Zastupitelé schválili možné zrušení předkupního práva na parcely v původním vlastnictví
obce Občov následujícím způsobem: Na parcelách se zkolaudovaným obytným domem bez
odstupného (vlastník zaplatí vklad na katastr a zajistí příslušnou smlouvu o zrušení
předkupního práva). Na parcelách bez zkolaudovaného obytného domu zaplatí vlastník
parcely odstupné obci Občov ve výši daně z převodu nemovitostí, kterou obec za danou
parcelu zaplatila (vlastník také zaplatí vklad na katastr a zajistí příslušnou smlouvu o
zrušení předkupního práva) - 6 hlasů pro návrh.
Zapisovatel: MUDr. Mach Zbyněk

Ověřovatelé:

Manych Pavel
Švec Petr

Vyvěšeno dne: 22. 5. 2013

Sejmuto dne: 21. 6. 2013

