Č.j.: OTVO-777/2018
Obec Otvovice
Zastupitelstvo obce Otvovice

Zápis ze zasedání 8/2018 zastupitelstva obce Otvovice,
konaného dne 30. srpna 2018, od 18:00 hodin.

Přítomni dle prezenční listiny (příloha č.1):
7 členů obecního zastupitelstva – J.Majrych, J.Meidl, O.Laštovková, J.Purkrt, P.Šarochová,
J.Truhlářová, P.Varhaník
0 občanů
Omluveni: 2 členové obecního zastupitelstva - P.Holas, L.Varhaníková
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 MgA. Josefa Majrycha a Janu Truhlářovou,
zapisovatelem Bc. Josefa Meidla.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Otvovice určuje ověřovateli zápisu MgA. Josefa Majrycha a Janu
Truhlářovou, zapisovatelem Bc. Josefa Meidla.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2.

Návrh programu, jeho doplnění a schválení zastupiteli

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. Konstatoval, že je potřeba doplnit o bod MŠ
výjimka na počet žáků. Vyzval zastupitele o sdělení, pokud chtějí zařazení dalšího bodu, jinak
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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 upravený program zasedání (viz příloha č.2).
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Přehled plněných úkolů od 7/2018
Starosta podal přehled proběhlých dvou měsíců. Kromě běžných záležitostí jsou podstatné probrány
v následujících bodech.
Jelikož bylo schváleno oddělení parcely p.č. 91/20 z obecní parcely p.č. 91/3 a je stanovena velikost
parcely nabízené k odprodeji, je možné schválit záměr prodeje této parcely jak jsme o tom již
jednali.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Otvovice schvaluje záměr prodeje parcely p.č. 91/20, ostatní plocha, jiná
plocha, 33 m2, oddělené z parcely p.č. 91/3, ostatní plocha, manipulační plocha, k.ú. Otvovice, za
minimální cenu 200 Kč/m2 (cena obvyklá pro podobné případy) a zaplacení všech nákladů
s prodejem spojených. Důvodem je vyrovnání zaplocení.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Předsedající seznámil přítomné s postupem smlouvy o odběru zálivkové vody ze studny na parcele
st.47/1 pro uživatele sousedících pozemků p.č. 151/2, p.č.151/4 a p.č.151/5. Konstatoval, že
vzhledem ke stáří čerpadla, by bylo lepší, pokud by si odběratelé pořídili vlastní čerpadlo, které by
bylo napojeno jen na rozvod vody pro ně. Současně by se využilo podružného měření spotřeby pro
toto čerpadlo a to by se přeúčtovávalo odběratelům. Po diskusi, kdy došlo k úpravám některých
formulací, byl návrh smlouvy „O odběru zálivkové vody“ předložen k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Otvovice schvaluje smlouvu „O odběru zálivkové vody“ ze studny na obecní
parcele st.47/1 pro uživatelky sousedních pozemků p.č. 151/2, p.č.151/4 a p.č. 151/5, T. K. a E. M.,
a pověřuje starostu podpisem.

Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0
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Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4. Finance a úprava rozpočtu 2018
Předsedající seznámil se stavem financí. Seznámil s nutným rozpočtovým opatřením č.4. Po
upřesnění proběhla diskuse a hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Otvovice schvaluje rozpočtové opatření č.4.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

5. Kanalizace
Byla podána informace o jednání s VKM ohledně zvýšení jejich účasti na kanalizaci. Starosta
seznámil s rozpočtovými cenami jednotlivých etap kanalizace. Dále byla probírána otázka přípojek,
jako optimální se jeví vybudovat přípojky do přípojkové šachty na hranici jednotlivých pozemků.
Zbytek po pozemku do domu si zainvestuje a vybuduje již každý sám. Obec nechá udělat potřebné
podklady pro jednotlivé domy a může zprostředkovat zajištění dostavby těm, kteří budou mít zájem.
Vzhledem k mnoha odborným a organizačním dotazům je dohodnuta schůzka s projektantem
6.9.2018 od 18.00 hod na obecním úřadě.

6. Dotace
Je vyhlášen dotační titul pro obce na pořízení elektromobilu. Výhodným se jeví pořízení elektrické
„multikáry“, kde obec se podílí pouze 20% při ceně cca 800 000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Otvovice schvaluje podání dotace na pořízení nákladního elektromobilu
v ceně cca 800 000 Kč. Vlastní podání a vyřízení nám zajistí dotační poradenská firma.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

7. Pořádek v obci
Stálým problémem ohledně pořádku je nevhodné pokřikování osob sedících u závor u nádraží a
popíjejících alko i nealko nápoje, problémem je i otázka záchodku pro tyto osoby a jeho
využívání. Stejně tak je -problémem pobíhání volných psů bez náhubku a znečišťování ulic.
Proběhla diskuse, z které vyplynula nutnost vyhlášky ohledně záboru prostranství (prostranství
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před obchodem u závor je obecní) a potřeba najít vhodné místo na obecních pozemcích, kde by
v případě zákazu volného pobíhání psi mohli běhat na volno. Bude připraven návrh vyhlášek a
prohlédnuty navržené prostory pro volné pobíhání psů.

8. MŠ výjimka na počet žáků
Předsedající seznámil se žádostí ředitelky Mateřské školky Otvovice o povolení výjimky z počtu
dětí ve třídě a to na 28 dětí. Z hlediska hygienického bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Otvovice schvaluje v souladu s § 23, odst. 5) Zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle
Vyhlášky č. 151/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve
znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o
předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky, povolení výjimky z
nejvyššího počtu dětí ve třídě Mateřské školy Otvovice, okres Kladno na počet 28 dětí ve třídě,
přičemž toto navýšení nepřesahuje kapacitu mateřské školy, zvýšení počtu dětí nebude na újmu
kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

9. Diskuse
Zastupitelé byli seznámeni s žádostí o umožnění uskladnění nábytku dočasně na 3-4 měsíce
v objektu č.p. 4. Se zájemkyní proběhla prohlídka a bylo konstatováno, že moc míst kam nezatéká,
a které by se takto dali využít, není. Je potřebné v případě, že bude pokračovat zájem nechat
provést odhad zvolených prostor, aby mohla být stanovena výše nájmu těchto prostor.
Je potřeba dovézt do 14.9. pódium. Současně po diskusi bylo rozhodnuto o spoluúčasti a finanční
podpoře do 5000 Kč na poslední akci Otvovísku.
Navrženo a schváleno pozvat na další zasedání představitelky sdružení Špuntik.
Poslední zasedání se přesouvá na 4.10. od 18.00 hod na obecním úřadě.
Projednal se způsob květinové úpravy pomníku a úpravy parků na říjnové výročí i dlouhodobě,
zkusíme oslovit vybrané občany.
Pokračovat v přípravě projektu informačních cedulí v obci.
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10.Zakončení
Bylo přečteno usnesení (příloha č.3) a zasedání bylo ukončeno v 19,30 hod.

Zapsáno dne 4.9.2018
Zapisovatel:

Bc. Josef Meidl v.r.

Starosta:

Ing. Josef Purkrt v.r.

Ověřovatelé:
MgA. Josef Majrych v.r.
pí. Jana Truhlářová v.r.
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