Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Občov ze dne
8.9.2017 – č. 2017/09/08
Přítomní zastupitelé:

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

Místo konání : sál restaurace v Občově
Program:
1. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
2. Rozhodnutí o přijetí dotace z fondu Středočeského kraje
3. Rozhodnutí o zápůjčce ze Státního fondu životního prostředí
4. Odsouhlasení zástavy majetku obce Občov pro zápůjčku ze Státního fondu
životního prostředí
5. Informace o přípravě smluv a vybírání kanalizačního příspěvku
6. Odsouhlasení dodatku smlouvy na zhotovení přípojek Mamelon
7. Změna příjmení hlavní účetní obce Občov
8. Odsouhlasení nákupu části pozemků 172/10, 172/8, 155/1 a 180/3 v KÚ Občov
9. Odsouhlasení prodeje pozemků 434/2, 434/12 a 434/13 v KÚ Občov
10. Záměr pronájmu obecního pozemku 451/72 v KÚ Občov
11. Různé
12. Závěr
Zahájení a schválení programu
Starosta obce seznámil zastupitele s programem a vznesl dotaz na zastupitele, zda je nějaký
bod k doplnění. Program byl doplněn o návrh plánovací smlouvy ke stavbě další části
kanalizace, která není předmětem stavebního povolení a dále o návrh na odkoupení pozemku
527/14.
Návrh usnesení :
Program jednání je přijat ve změněné podobě takto:
1. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
2. Rozhodnutí o přijetí dotace z fondu Středočeského kraje
3. Rozhodnutí o zápůjčce ze Státního fondu životního prostředí
4. Odsouhlasení zástavy majetku obce Občov pro zápůjčku ze Státního fondu
životního prostředí
5. Informace o přípravě smluv a vybírání kanalizačního příspěvku
6. Odsouhlasení dodatku smlouvy na zhotovení přípojek s firmou Mamelon
7. Změna příjmení hlavní účetní obce Občov
8. Odsouhlasení nákupu části pozemků 172/10, 172/8, 155/1 a 180/3 v KÚ Občov
9. Odsouhlasení prodeje pozemků 434/2, 434/12 a 434/13 v KÚ Občov
10. Záměr pronájmu obecního pozemku 451/72 v KÚ Občov
11. Návrh plánovací smlouvy ke stavbě další části kanalizace
12. Návrh na odkoupení pozemku 527/14
13. Různé
14. Závěr
Hlasování

PRO
7

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

Zastupitelé schválili program jednání usnesením č. 2017/09/08/ - 1

1. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
Pan starosta provedl kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva.
Zastupitelé berou na vědomí
2. Rozhodnutí o přijetí dotace z fondu Středočeského kraje
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve výši Kč 2 591 277
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Obec Občov splašková kanalizace a ČOV “,ev. č. projektu ISF/ŽIV/031785/2017.
Hlasování

PRO
7

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

Zastupitelé schválili usnesením č. 2017/09/08/ -2
3. Rozhodnutí o zápůjčce ze Státního fondu životního prostředí
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje přijetí zápůjčky ze Státního fondu
životního prostředí ve výši 2 200 000 Kč.
Hlasování

PRO
7

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

Zastupitelé schválili usnesením č. 2017/09/08/ -3
4. Odsouhlasení zástavy majetku obce Občov pro zápůjčku ze Státního fondu
životního prostředí
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje zástavu majetku obce Občov p.č. 1/2
v KÚ Občov pro zápůjčku ze Státního fondu životního prostředí.
Hlasování

PRO
7

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

Zastupitelé schválili zástavu usnesením č. 2017/09/08/ -4
5. Informace o přípravě smluv a vybírání kanalizačního příspěvku
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci přednesenou panem starostou týkající se
přípravy smluv a vybírání kanalizačního příspěvku.
Zastupitelé berou na vědomí
6. Odsouhlasení dodatku smlouvy na zhotovení přípojek s firmou Mamelon
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje na základě opčního práva uzavření
dodatku smlouvy na zhotovení kanalizačních přípojek s firmou Mamelon.
Hlasování

PRO
7

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

Zastupitelé schválili uzavření dodatku usnesením č. 2017/09/08/ -5

7. Změna příjmení hlavní účetní obce Občov
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o změně příjmení hlavní účetní paní Volfové.
Zastupitelé berou na vědomí
8. Odsouhlasení nákupu části pozemků 172/10, 172/8, 155/1 a 180/3 v KÚ Občov
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup pozemků 172/10, 172/8, 155/1
a 180/3 v KÚ Občov za cenu 150 Kč/m2.
Hlasování

PRO
7

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

Zastupitelé schválili nákup pozemků usnesením č. 2017/09/08/ -6
9. Odsouhlasení prodeje pozemků 434/2, 434/12 a 434/13 v KÚ Občov
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo revokuje usnesení z minulého zastupitelstva
č.2017/16/06/-4.
Hlasování

PRO
4

PROTI
0

ZDRŽEL SE
3

Zastupitelé schválili revokaci usnesením č. 2017/09/08/ -7
10. Záměr pronájmu obecního pozemku 451/72 v KÚ Občov
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo projednalo záměr pronájmu obecního pozemku
451/72 v KÚ Občov.
Hlasování

PRO
1

PROTI
3

ZDRŽEL SE
3

Zastupitelé neschválili záměr usnesením č. 2017/09/08/ - 8
11. Návrh plánovací smlouvy ke stavbě další části kanalizace
Zastupitelstvo bere na vědomí návrh plánovací smlouvy. Tato smlouva byla přečtena a
bude postoupená k právnímu rozboru. Odpověď bude zpracována do 30 dnů.
Zastupitelé berou na vědomí
12. Návrh na odkoupení pozemku 527/14
Zastupitelstvo bere na vědomí a přesouvá tento bod na jednání další zasedání obecního
zastupitelstva.
Zastupitelé berou na vědomí
13. Různé
 Pan MUDr. Mach vznesl doplňující dotazy k revokaci usnesení
č.2017/16/06/-4.
 Pan místostarosta informoval o stavu finančních prostředků obce.
 Pan Obraz se dotazoval ke stavu prací na výstavbě ČOV a kanalizační sítě.

14. Závěr
Starosta obce poděkoval za pozornost a ukončil veřejné zasedání obce Občov.

Zapsal: Ing. František Vacek

Ověřili: Marie Volfová
David Doležal

