Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Občov dne 21. 3. 2014
Konáno dne:

21. 3. 2014 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

Omluvení zastupitelé:

Řehořová Dana

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 13. 12. 2013.
3. Schválení rozpočtu obce Občov na rok 2014 v paragrafovaném znění jako schodkového.
Schodek rozpočtu bude kryt přebytkem rozpočtu z roku 2013. – 6 hlasů pro návrh.
4. Schválení smlouvy s firmou Rumpold na svoz TKO na rok 2014. – 6 hlasů pro návrh.
5. Schválení smlouvy s firmou Bosák na dopravní obslužnost na rok 2014. – 6 hlasů pro návrh.
6. A. Schválení výše poplatku na rok 2014 za jednoho psa na 150,-Kč. Poplatek se bude
vybírat v měsíci dubnu. – 6 hlasů pro návrh.
B. Schválení výše poplatku na rok 2014 za svoz TKO na 1750,-Kč. Poplatek za svoz TKO
bude snížen osaměle žijícímu starobnímu důchodci o 50%, pokud o slevu sám zažádá.
Poplatek se bude vybírat v měsíci dubnu. – 4 hlasy pro návrh, 2 hlasy proti návrhu (Kosán
K., Kuba L.).
7. Zastupitelstvo obce vybralo jako dodavatele na opravu vozovky na návsi firmu
„Štětka“ podle zadávacích podmínek za částku 430.063,-Kč s DPH. (další nabídky: firma
„Kosta“ za 574.679,-Kč s DPH a firma „Buzek“ za 658.240,-Kč s DPH) – 6 hlasů pro návrh.
8. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 10/2013.
9. Zastupitelstvo vybralo jako vítěze obálkové soutěže o pozemek 451/38 manžele Ženíškovi,
bydlištěm Nečín 38, za cenu 515.000,-Kč. Druhá nabídka 501.000,-Kč byla od MUDr.
Macha Zbyňka, bydlištěm Občov 45. Po uplynutí zákonné lhůty od vyvěšení tohoto zápisu
bude s vítězem podepsána bezodkladně kupní smlouva. Výzvu k podpisu kupní smlouvy
učiní obec Občov ihned po uplynutí této zákonné lhůty. Kupní cena za pozemek 451/38
v katastru obce Občov bude splatná do 14 dnů od podpisu kupní smlouvy na účet obce
Občov. Pokud nebude celá kupní cena připásána na účet obce Občov do stanoveného data,
bude kupní smlouva neplatná a vítězem obálkové soutěže bude další zájemce, pro nějž
budou platit stejná pravidla pro podpis smlouvy a splatnost částky za pozemek. – 6 hlasů
pro návrh.
10. Zastupitelstvo zamítlo projednání zrušení předkupního práva na pozemky 451/26,451/34 a
451/37 z důvodu řešení této problematiky usnesením zastupitelstva ze dne 17. 5. 2013. – 6
hlasů pro návrh.
11. Zastupitelstvo schválilo dotaci na vybavení pro stolní tenis ve výši 5.000,- Kč – 6 hlasů pro
návrh.
Vyvěšeno dne: 26. 3. 2014
Sejmuto dne: 16. 4. 2014

12. Zastupitelstvo schválilo dotaci na oslavu 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
v obci Občov ve výši 20.000,- Kč – 6 hlasů pro návrh.
13. Další termíny řádných zasedání zastupitelstva obce Občov byly stanoveny na 6. 6. 2014 a
12. 9. 2014.
14. Různé:
1. Obec byla upozorněna panem Petrem, že na elektronické úřední desce nejsou
vyvěšovány všechny povinné informace.
2. Obec osloví paní Kočárkovou ohledně dopravního značení na jednosměrné komunikaci
u nových parcel. Dochází zde ke konfliktům s řidiči, kteří dopravní značení údajně
nerespektují.
3. Obec osloví majitele pozemků, kteří mají přihrazeno do hlavní silnice, aby bylo možno
posléze zahájit vyhotovení projektu na nový chodník.
Zapisovatel: MUDr. Mach Zbyněk

Ověřovatelé:

Manych Pavel
Švec Petr

Vyvěšeno dne: 26. 3. 2014

Sejmuto dne: 16. 4. 2014

