Č.j.: OTVO-933/2018
Obec Otvovice
Zastupitelstvo obce Otvovice

Zápis ze zasedání 9/2018 zastupitelstva obce Otvovice,
konaného dne 4. října 2018, od 18:00 hodin.

Přítomni dle prezenční listiny (příloha č.1):
8 členů obecního zastupitelstva – P.Holas, J.Majrych, J.Meidl, O.Laštovková, J.Purkrt, P.Šarochová
(od bodu 4), J.Truhlářová, L.Varhaníková (od bodu 4)
2 občané
Omluveni: 1 člen obecního zastupitelstva - P.Varhaník
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Otvovice (dále též jako „zastupitelstvo") bylo zahájeno v 18.00 hodin
starostou obce ing. Josefem Purkrtem („dále jako „předsedající").

1.

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Pavla Holase a Ing. Oldřišku Laštovkovou,
zapisovatelem Bc. Josefa Meidla.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Otvovice určuje ověřovateli zápisu p. Pavla Holase a Ing. Oldřišku
Laštovkovou, zapisovatelem Bc. Josefa Meidla.
Výsledek hlasování: Pro 5

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2.

Návrh programu, jeho doplnění a schválení zastupiteli

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu.
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Vyzval zastupitele o sdělení, pokud chtějí zařazení dalšího bodu, jinak samozřejmě některé drobné
záležitosti lze probrat v diskusi. Protože nebyly žádné další návrhy, nechal předsedající hlasovat o
návrhu programu zasedání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Otvovice schvaluje navržený program zasedání (viz příloha č.2).
Výsledek hlasování: Pro 5

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3.

Klub Špuntik

Předsedající shrnul stav činnosti klubu Špuntik a nastínil některé problémy. Pak zahájil diskusi
zastupitelů s přítomnými představitelkami klubu Špuntik. Byly probrány některé limity dané
využitím zasedací místnosti, které není upravena na tělocvičnu. Ze strany představitelek Špuntiku
jsme vyslechli další záměry a jejich názory. Výsledkem je, že bude se pokračovat stávajícím
způsobem, ale je potřeba lepší vzájemná informovanost a spolupráce.

4. Přehled plněných úkolů od 8/2018
Obdrželi jsme žádost o podporu BabyBoxu, který jsme podpořili i vloni. Tentokrát se jedná o opravu
BabyBoxu v Kladně. Po krátké diskusi proběhlo hlasování.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo schvaluje peněžní dar pro BabyBox ve výši 3000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Obdrželi jsme oznámení o neudělení dotace z IROP na Cyklotrasu Kralupy n/Vltavou – Zákolany.

5. Finance a úprava rozpočtu 2018
Předsedající seznámil se stavem financí. Dále seznámil s úpravou rozpočtu, která byla provedena
v jeho pravomoci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Otvovice bere na vědomí stav financí a zprávu o provedené úpravě rozpočtu
č.5 v pravomoci starosty.
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

2

6. Pozemky obce
Je provedeno vykolíkování parcely p.č. 91/1 vzhledem k předpokládané výstavbě domu na parcelách
p.č.91/7, 91/8 a 91/9. Je nyní potřebné provedení dalšího místního šetření (nové zastupitelstvo).
Dále geodet p. Baroch ujasnil vyměřené body ohledně žádosti o odprodej části parcely p.č. 892/6 a
to hlavně přestavku domu č.p. 33, který se zjistil po digitalizaci. Po diskusi navržen odprodej pouze
přestavku p.č. 892/24. Zbylý přestavek, kde bylo původně navrženo oddělení p.č. 892/23 včetně
zarovnání pozemku bude nutno dořešit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Otvovice schvaluje záměr odprodeje parcely p.č. 892/24, ostatní plocha, jiná
plocha, 8 m2, oddělené z parcely p.č.892/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše k.ú. Otvovice,
geometrickým plánem 678-358/2018, za minimální cenu pro podobné případy 200 Kč za m2.
Odprodej souvisí s přestavkem domu č.p.33 na obecní pozemek.
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Vzhledem k tomu, že kromě původního žadatele neprojevil nikdo další zájem o parcelu p.č. 91/20,
nechává starosta hlasovat o prodeji.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Otvovice schvaluje prodej parcely p.č. 91/20, ostatní plocha, jiná plocha,
33 m2, odděleno z parcely p.č.91/3, ostatní plocha, manipulační plocha, vše v k.ú. Otvovice,
manželům E. a M. L., za cenu 200Kč/m2, tedy celkově za 6600 Kč a poplatky souvisící.
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

7. Věcné břemeno na p.č. 47/14
V souvislosti se zřízením přípojky NN – akce Otvovice č.parc. 47/26 příp. kNN IP-12-6014932 –
žádá projektant o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a
právu provést stavbu dotýkající se parcely p.č. 47/14.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Otvovice schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti a o právu provést stavbu číslo IP-12-6014932/3 (Otvovice č.parc. 47/26,
příp.kNN) přičemž jednorázový poplatek za zřízení břemene je dle rozhodnutí zastupitelstva
stanoven na 10 000Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.
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8. Výroční zpráva školy 2017/2018
Ředitelka Základní školy předložila Výroční zprávu základní školy Otvovice za školní rok
2017/2018. Proběhla krátká diskuse, v které bylo konstatováno bezproblémové fungování školy
včetně zvládnutí vzestupu žáků.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Otvovice schvaluje Výroční zprávu základní školy Otvovice za školní rok
2017/2018.
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

9. Diskuse
Starosta shrnul fungování obce v mezidobí od voleb po zvolení nového starosty.

10.Zakončení
Bylo přečteno usnesení (příloha č.3).
Starosta poděkoval zastupitelům za jejich práci v končícím volebním období a popřál těm, kteří
kandidují úspěch ve volbách a v případném dalším období.
Zasedání bylo ukončeno v 18.40 hod.

Zapsáno dne 5.10.2018
Zapisovatel:

Bc. Josef Meidl v.r.

Starosta:

Ing. Josef Purkrt v.r.

Ověřovatelé:
pí. Pavel Holas v.r.
Ing. Oldřiška Laštovková v.r.
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