Č.j.: OTVO-480/2018 – Příloha č. 3
Obec Otvovice
Zastupitelstvo obce Otvovice

Usnesení ze zasedání 6/2018 zastupitelstva obce Otvovice,
konaného dne 24. května 2018, od 18:00 hodin.

Zastupitelstvo obce Otvovice:
1) určuje ověřovateli zápisu MgA. Josefa Majrycha a p. Pavla Varhaníka, zapisovatelem Bc. Josefa
Meidla.
2) schvaluje doplněný program zasedání (viz příloha č.2).
3) rozhodlo, že usnesení ze zasedání 6/2007, bod č.2, o přednostním právu na vodu z Vrbky těch,
které nebylo možné připojit k datu zasedání 6/2007 na veřejný vodovod, je platné do 1.6.2020.
Toto poskytuje dostatek času na připojení všech na veřejný vodovod. Po tomto datu nebude
docházet k odstavování větví vodovodu, a kam voda doteče, tam bude.
4) bere na vědomí výběr firmy NOZA, s.r.o., IČ 24757417 pro akci „Otvovice, kanalizace 2. stavba navazující projektové činnosti“ v ceně 439 671,65 Kč. Pověřuje starostu podpisem objednávky.
5) schvaluje novaci původní smlouvy o pronájmu hřiště na dobu určitou (SOtv/0015/2017) a to
změnu trvání smlouvy na 15 let. Pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
6) schvaluje zřízení Sociálního fondu pro Obec Otvovice, schvaluje jeho rozpočet pro rok 2018,
který je součástí rozpočtového opatření č.3, a schvaluje rozpočtové opatření č.3. Pověřuje starostu
vydáním směrnice pro Sociální fond. Schvaluje uzavření rámcové smlouvy o zajištění stravování
registrační číslo Z09616 s s firmou Lidl stravenky s.r.o., IČ05433720, a pověřuje starostu jejím
podepsáním.
7) stanovuje dle §67 a §68 zákona č.128/2000 Sb, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, počet členů zastupitelstva obce na následující volební období 2018 – 2022 na 9.
8) schvaluje žádost o neinvestiční dotaci pro Přemyslovské střední Čechy o.p.s., IČ 24828815, a to
ve výši 5,- Kč na obyvatele, tedy 3 750 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí
dotace.
9) schvaluje žádost o neinvestiční dotaci pro Srdce Otvovic, z.s., IČ 05659001, a to ve výši 5 000,Kč, a pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
10) schvaluje Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů.
11) pověřuje starostu obce ing. Josefa Purkrta zastupováním obce na řádné valné hromadě Vodárny
Kladno – Mělník, a.s., která se bude konat 29.5.2018.
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12) pověřuje Bc. Josefa Meidla, MgA. Josefa Majrycha a p. Pavla Varhaníka místním šetřením
ohledně parcel 737/1, 892/6 a 91/1 vše k.ú. Otvovice z hlediska možného prodeje a jeho podmínek
a případným zajištěním podkladů.
13) pověřuje Bc. Josefa Meidla, MgA. Josefa Majrycha a p. Pavla Varhaníka místním šetřením
ohledně parcel p.č. 892/23 a 892/24, související s vyřešením nesrovnalostí po digitalizaci obce,
konkrétně přestavku, a dále místním šetřením na budované cestě na p.č. 85/1, 84 a 47/13, vše k.ú.
Otvovice, kde investorem jsou stavebníci rodinného domu na parcele p.č. 50/3, vzhledem k
zaplavování vodou přilehlých dvorků a budov.

Zapsáno dne 28.5.2018
Zapisovatel:

Bc. Josef Meidl v.r.

Starosta:

Ing. Josef Purkrt v.r.

Ověřovatelé:
MgA. Josef Majrych v.r.
p. Pavel Varhaník v.r.
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