Č.j.: OTVO-193/2018 – Příloha č. 3
Obec Otvovice
Zastupitelstvo obce Otvovice

Usnesení ze zasedání 2/2018 zastupitelstva obce Otvovice,
konaného dne 22. února 2018, od 18:00 hodin.

Zastupitelstvo obce Otvovice:
1) určuje ověřovateli zápisu p. Pavla Holase a p. Pavla Varhaníka, zapisovatelkou Ing. Oldřišku
Novákovou.
2) schvaluje doplněný program zasedání (viz příloha č.2).
3) schvaluje dotaci pro Sportovní Klub Otvovice, z.s., Otvovice 253, Otvovice, PSČ 273 27, IČ
48704644, na činnost spolku a údržbu fotbalového areálu ve výši 49 900 Kč. Pověřuje starostu
zajištěním a podpisem příslušné smlouvy.
4) schvaluje Rozpočtové opatření č.1.
5) schvaluje svolání mimořádného zasedání ohledně kanalizace na 1.3.2018 od 18.00 hod na
obecním úřadě.
6) schvaluje záměr prodeje obecních pozemků dle geometrického plánu č.607-7715001/2015,
parcela 894/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, díly:
b+t,

19 m2,

d, 36 m2,
f, 72 m2,
v+k,

54 m2,

w+l,

22 m2,

vše k.ú. Otvovice.
Důvodem je vyrovnání nesrovnalostí po digitalizaci. Cena je stanovena minimálně na 200 Kč za
m2. Za stejnou cenu odprodají i kupující naopak pozemky, které bude kupovat obec.
7) bere na vědomí výběr a zadání akce „stavební úpravy knihovny Otvovice 34“ firmě Petr Denk,
Zednické a stavební práce, 273 27 Otvovice 242, IČ: 71025529, za cenu 370 730 Kč s možnou
odchylkou 10%.
8) rozhodlo, že:
a) bere na vědomí rozhodnutí starosty (protože nemáme radu, je to v jeho pravomoci) o zvýšení
maximálního počtu žáků ZŠ Otvovice na 50.
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b) doplňuje své usnesení bod 13 usnesení 7/2017 ze dne 22.6.2017 ohledně přestavby služebního
bytu na třídu a financování přestavby do výše 100 000 Kč o konstatování, že se jedná o opravy
udržovací a není potřebné ani stavební povolení ani stavební ohlášení.
c) schvaluje, pokud bude potřebné dofinancování vybavení třídy, částku pro dofinancování ve
výši 50 000 Kč.
d) schvaluje uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o výpůjčce budovy školy č.p.52 ze dne 1.11.2009,
který bude rušit dodatek č.1, jenž vyčleňoval prostor služebního bytu, a ve výpůjčce bude celá
budova č.p.52.
9) schvaluje příspěvek každému novému občánkovi ve výši 2000 Kč, který bude předán na vítání
nových občánků dne 23.3.2018 od 16.30 na velkém sále kulturního domu. Dotčení obdrží
pozvánky.

Zapsáno dne 23.2.2018
Zapisovatel:

Ing. Oldřiška Nováková v.r.

Starosta:

Ing. Josef Purkrt v.r.

Ověřovatelé:
pí. Pavel Holas v.r.
p. Pavel Varhaník v.r.
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