Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Občov
ze dne 16.9.2016 – č. 2016/09/16
Přítomní zastupitelé:

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

Místo konání : sál restaurace v Občově
Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření č.6,7,8/2016
3. Oznámení o přidělení registračního čísla na výstavbu kanalizace a ČOV
4. Oznámení záměru nákupu pozemků pro výstavbu ČOV
5. Informace o povinnosti občanů dokládat revizi kotlů na tuhá paliva
6. Projednání návrhu na výši příspěvků na kanalizační přípojku
7. Seznámení s návrhem zákona o hudebních produkcích po 22.hodině
8. Různé
1. Zahájení a schválení programu
Místostarosta obce seznámil zastupitele s programem a vznesl dotaz na zastupitele, zda je
nějaký bod k doplnění. Zastupitelé nenavrhli žádný další bod do programu.
Návrh usnesení :
Program jednání je přijat v nezměněné podobě takto:
1. Zahájení a schválení programu.
2. Rozpočtové opatření č.6,7,8/2016.
3. Oznámení o přidělení registračního čísla na výstavbu kanalizace a ČOV.
4. Oznámení záměru nákupu pozemků pro výstavbu ČOV.
5. Informace o povinnosti občanů dokládat revizi kotlů na tuhá paliva.
6. Projednání návrhu na výši příspěvků na kanalizační přípojku.
7. Seznámení s návrhem zákona o hudebních produkcích po 22.hodině.
8. Různé.
Hlasování

PRO
7

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

Zastupitelé schválili program jednání usnesením č. 2016/09/16/ - 1

2. Rozpočtové opatření č.6,7,8/2016
Místostarosta seznámil zastupitele s rozpočtovými opatřeními č.6,7,8/2016.
Zastupitelé berou na vědomí tato opatření
3. Oznámení o přidělení registračního čísla na dotaci výstavby kanalizace a ČOV
Místostarosta seznámil zastupitele se skutečností, že byla přidělena registrace dotace
na výstavbu kanalizace a ČOV ze státního fondu životního prostředí. Akceptační číslo
01471611 je zaevidováno pod č.j.SFZP 082486/2016.
Zastupitelé berou na vědomí.

4. Oznámení záměru nákupu pozemků pro výstavbu ČOV
Místostarosta seznámil zastupitele se záměrem nákupů částí pozemků pro výstavbu
ČOV .
Jedná se o pozemky v KÚ Občov: 172/10 -výměra 997 m2, 155/1 – výměra 1620 m2,
172/8 – výměra 196 m2 a 150/3 – výměra 70m2 , ve vlastnictví paní Švecové. A dále
o pozemek 180/5 – ve vlastnictví paní Sedláčkové a pana Sedláčka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr odkoupení částí pozemků pozemků v KÚ Občov:
172/10 -výměra 997 m2, 155/1 – výměra 1620 m2, 172/8 – výměra 196 m2 a 150/3 –
výměra 70m2 , ve vlastnictví paní Švecové. A dále o pozemku 180/5 – ve vlastnictví
paní Sedláčkové a pana Sedláčka.
Hlasování

PRO
7

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

Zastupitelé schválili tento záměr usnesením č. 2016/09/16/ - 2

5. Informace o povinnosti občanů dokládat revizi kotlů na tuhá paliva
Místostarosta seznámil zastupitele a občany s povinností, která vyplývá ze zákona
201/2012 Sb. Jedná se o povinnost související s ochrannou ovzduší a vztahuje se na
kotle na tuhá paliva s výkonem nad 10 kW.
Zastupitelé berou na vědomí.
6. Projednání návrhu na výši příspěvků na kanalizační přípojku
Místostarosta navrhl zastupitelům stanovení kanalizačního příspěvku pro občany
v rozpětí 8 – 10 tis.- Kč/ nemovitost. Konečné rozhodnutí bude odvislé od výsledné
ceny díla.
Zastupitelé berou na vědomí

7. Seznámení s návrhem zákona o veřejných produkcích hudby po 22.hodině
Místostarosta seznámil zastupitele s návrhem zákona o podmínkách provozování
veřejných hudebních produkcí po 22.hodině v katastru obce.
Zastupitelé berou na vědomí
8. Různé









Místostarosta seznámil zastupitele se skutečností, že byla splněna podmínka
smlouvy o dílo č. 2013/016 se společností Provod ve věci zprostředkování
dotace a celkové administrace přípravy stavby kanalizace. Faktura ve výši
562.650,- bude uhrazena.
Pan Vacek informoval o přípravě akce „Běh okolo Občova“.
Pan místostarosta informoval o přípravě výběrového řízení na dodavatele
služby stavebního dozoru při stavbě kanalizace a ČOV. Výběrové řízení bude
provedeno v souladu se směrnicí o zadávání zakázek malého rozsahu.
Pan místostarosta informoval o stavu finančních prostředků obce.
Pan místostarosta poděkoval panu Borovičkovi za bezplatnou opravu
parapetního plechu na budově bývalého obecního úřadu.
Byla vznesena žádost o přehodnocení systému svozu TKO. Pan starosta navrhl
zastupitelům, že poptá u dodavatele služby cenové návrhy alternativních
možností svozu TKO a při dalším zasedání zastupitelstva věc předloží
k rozhodnutí o poplatku za svoz TKO na další rok.
Zastupitelé berou na vědomí

9. Závěr

Zapsal: Ing. František Vacek

Ověřili: Marie Vacková
David Doležal

