Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Občov ze dne
17.3. 2017 – č. 2017/17/03
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení a schválení programu
Informace o aktuálním situaci stavby ČOV a kanalizace
Seznámení s výsledky inventur
Určení výše příspěvku na kanalizační přípojku
Schválení dodatku vyhlášky obce o odpadech
Schválení směrnice o rozpočtových opatřeních
Vyjádření ke stavbě el. přípojky k čp. 3
Návrh dohody o předání komunikace do vlastnictví obce
Různé

1. Zahájení a schválení programu
Starosta 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. Informace o aktuálním situaci stavby ČOV a kanalizace
3. Seznámení s výsledky inventur za r.2016
4. Určení výše příspěvku na kanalizační přípojku
5. Schválení dodatku vyhlášky obce o odpadech
6. Schválení směrnice o rozpočtových opatřeních
7. Vyjádření ke stavbě el. přípojky k čp.3
8. Návrh dohody o předání komunikace do vlastnictví obce
9. Různé
Hlasování

PRO
7

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

Zastupitelé schválili program jednání usnesením č. 2017/17/03/ - 1
2. Informace o aktuálním situaci stavby ČOV a kanalizace
Pan starosta seznámil občany se zástupcem projekční kanceláře společnosti Provod
s.r.o. - p. Čech a realizační firmy Mamelon s.r.o – Ing. Vágner.
Pan Ing. Vágner informoval o technické náročnosti, která představuje potřebu doby
výstavby cca. 12 měsíců. Z hlediska dotačních podmínek je na celou stavbu plánovaná
doba max. 36 měsíců. Z tohoto hlediska je na celou stavbu dostatečný časový prostor.
Zastupitelé berou na vědomí

3. Seznámení s výsledky inventur
Pan místostarosta přednesl zprávu inventarizační komise ze dne 26.1.2017.
Zastupitelé berou na vědomí
4. Určení výše příspěvku na kanalizační přípojku
Zástupce společnosti Provod s.r.o. podal informaci o nutnosti vyprojektování každé
kanalizační přípojky na soukromých pozemcích. Jedná se o nezbytnou podmínku pro
legální napojení objektů. Vzhledem k této původně nepředpokládané skutečnosti
nebylo možné o výši kanalizačního příspěvku dále jednat. Zástupce společnosti
přislíbil, že provede průzkum zájmu občanů o služby jejich projekční kanceláře a na
základě zjištěných informací podá nabídku na cenu těchto služeb.
Zastupitelé berou na vědomí
5. Schválení dodatku vyhlášky č.1/2004 obce o odpadech
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje stanovení ceny za svoz TKO pro r.2017 a doplňující
informace o způsobu úhrady jako doplnění čl.8 obecně závazné vyhlášky obce Občov
č.1/2004.
 Cena za svoz TKO pro rok 2017 je stanovena ve výši 1750 Kč ročně za každou
obývanou nemovitost na katastru obce Občov.
 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 od počátku měsíce dubna 2017 a nejpozději do
30.června 2017.
 Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný.
nejpozději do 15 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 ze psa pro r.2017 je vyměřen ve výši 150 Kč/rok za každého psa.
trvale umístěného na nemovitosti v katastru obce Občov.
 Poplatek je splatný jednorázově od počátku měsíce dubna 2017 a nejpozději do
30.června 2017 v hotovosti v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách.
 Obec hradí očkování proti vzteklině ve výši 100 Kč.
Hlasování

PRO
7

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0
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6. Schválení směrnice o rozpočtových opatřeních
Starosta seznámil zastupitele s novelou směrnice o rozpočtových opatřeních viz
příloha zápisu č. 1
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje směrnici k určení pravomocí starosty ze dne 17.3.2017.
Hlasování

PRO
7

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0
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7. Vyjádření ke stavbě el. přípojky k čp.3
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje žádost o provedení přípojky za těchto podmínek:
1. Uvedení pozemku do původního stavu
2. Zjištění stávajících sítí plynu a NN
3. Poplatek za věcné břemeno bude ve výši 10.000,- Kč
Hlasování

PRO
7

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0
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8. Návrh dohody o předání komunikace do vlastnictví obce
Starosta seznámil zastupitele s návrhem záměru spolku vlastníků pozemků v Občově
na darování pozemku č. 409/19 v KÚ Občov. V diskusi k tomuto návrhu bylo
vysvětleno, že obec není v současné době schopna převzít závazek vyplývající
z tohoto návrhu z finančních důvodů. Jedná se o další investiční akci, která by
z hlediska zadlužení mohla být pro obec neufinancovatelná. Viz příloha zápisu.č.1.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo neschvaluje záměr na přijetí darování pozemku.
Hlasování

PRO
7

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0
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9. Různé
Starosta dal zastupitelům na vědomí RO č.12/2016

Zapsal: Ing. František Vacek

Ověřili: Marie Vacková
David Doležal

