Č.j.: OTVO-080/2018
Obec Otvovice
Zastupitelstvo obce Otvovice

Zápis ze zasedání 1/2018 zastupitelstva obce Otvovice,
konaného dne 18. ledna 2018, od 18:00 hodin.

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

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

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.
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2.

Návrh programu, jeho doplnění a schválení zastupiteli

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. Je potřebné doplnit o body Smlouva o
smlouvě budoucí věcné břemeno IV-12-6022168 a Vlajka pro Tibet. 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 doplněný 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 12/2017
Ohledně územního plánu všichni zastupitelé obdrželi navrhované vyhodnocení námitek z veřejného
schvalování. Předsedající prošel jednotlivé závěry, kde nebylo námitek a osvětlil návaznost
případného přesunu čerpací stanice kanalizace a úpravy územního plánu. Podrobnosti jsou v bodu o
kanalizaci. Současně zmínil možnost dotace pro malé rybníčky a mokrořady, které by bylo zřejmě
možné využít na plánované úpravy rybníčku pod skálou a jeho okolí. Pro další postup by bylo dobré
nechat zpracovat studii záměru této úpravy a širších souvislostech. Studie by současně podpořila
požadované změny pozemků v jeho okolí, které by umožnili záměr provést. Předsedající jako
pověřená osoba pro ÚP konstatoval, že nyní bude předáno k dalšímu postupu.
Ohledně úprav okolo hřbitova bylo konstatováno, že bude potřeba u příjezdové cesty dát obrubníky,
aby nedocházelo k rozjíždění kraje cesty a trávníku a samozřejmě upravit prostor před vstupem.
Je potřeba zpevnit budoucí cyklostezku za podjezdem u rybníčka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Otvovice schvaluje zadání Studie úpravy rybníčku Pod Otvovickou skálou a
jeho okolí a pověřují starostu jejím zajištěním.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Probíhá postupná oprava a doplnění osvětlení LED světly. Prozatím jde o doplnění neosvětlených
míst a rekonstrukci světel na hranici životnosti. Případná rozsáhlejší rekonstrukce dle finančních
možností s ohledem na případnou realizaci kanalizace a cyklostezky.
Ostatní záležitosti v běhu.
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4. Finance a úprava rozpočtu 2018
Předsedající seznámil se stavem financí. Prozatím není potřeba rozpočtové opatřením pro rok 2018.
Probíhá uzávěrka roku 2017 (musí být do konce února), audit krajského úřadu bude v březnu.

5. Kanalizace
Dotaci na kanalizaci jsme v seznamu žadatelů, kteří by měli být dotaci dostat, ale nemá zatím
ministerstvo zemědělství příslušné finance, a proto je pozastaveno. To způsobuje problém ve vztahu
k spolufinancujícímu VKM a.s., které má příslušnou částku v investicích pro tento rok a potřebovalo
by stavbu zahájit. Dále se ještě řeší umístění čerpací stanice ČS2, kde schází přístup, jehož zřízení
by bylo značně nákladné. Na dořešení pak samozřejmě závisí, jak vysoký úvěr si bude muset obec
na akci vzít.

6. Převod parcely p.č.277/2
V rámci vyřešení převodu parcely p.č. 277/2, která je majetkem státu došlo k jednání s majiteli bytů
v obou bytovkách na daném pozemku stojících. Jelikož došlo ke shodě, že budou žádat o převod
pouze okolí bytovek nezbytně nutného k jejich provozu a o odkup zbytku zájem nemají, bude zadán
geometrický plán na oddělení pozemků. Ohledně prostoru současných zahrádek platí stále dohoda o
pokračování pachtu pozemku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Otvovice schvaluje zadání geometrického oddělovacího plánu na parcelu
p.č. 277/2.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

7. Autobusová doprava
Proběhla dotazníková akce ohledně zájmu dopravy autobusem 316. Zájem je relativně značný, nyní
dojde ke zpracování. Již z hrubého odhadu lze říci, že bude možno vytypovat některé spoje, o které
je větší zájem a pokusit se o jejich doplnění do stávajícího jízdního řádu s tím, že by dotyčné spoje
jely až do Otvovic resp. vyjížděly z Otvovic. Na podkladě výsledků proběhne další jednání.

8. Smlouva o smlouvě budoucí věcné břemeno IV-12-6022168
Obdrželi jsme dokumentaci na posílení elektrického vedení pro objekt č.p. 1. Protože elektrické
vedení bude procházet přes obecní pozemky, žádá investor o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o
věcném břemeni ohledně elektrického vedení. Smlouva zahrnuje zastupitelstvem stanovený
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jednorázový poplatek a vedení je uloženo v komunikacích a nečiní pro nás problémů. Proto
doporučuje předsedající schválit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Otvovice schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a
smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6022168/002, související s akci „Otvovice 1 kNN, úprava
SR“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje starostu podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

9. Vlajka pro Tibet
Opětovně jsme byli požádáni o připojení se k akci Vlajka pro Tibet. V minulém roce jsme se k této
akci připojili. V krátké diskuzi bylo konstatováno, že důvody, které nás vedly k připojení k této
akci, se nezměnily.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo schvaluje připojení Obce Otvovice k akci Vlajka pro Tibet, tibetská vlajka
bude vyvěšena dne 10.3.2018 na budově obecního úřadu.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

10.Diskuse
Vítání občánků bude dne 23.3.2018 na velkém sále kulturního domu (vzhledem k počtu vítaných).
Ohledně odměny členům volebních komisí za druhé kolo bylo konstatováno, že se jedná o
naprosto neodpovídající částku a budeme se zasazovat o její zvýšení.

11.Zakončení
Bylo přečteno usnesení (příloha č.3) a zasedání bylo ukončeno v 19.20 hod.

Zapsáno dne 19.1.2018
Zapisovatel:

Bc. Josef Meidl v.r.
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Starosta:

Ing. Josef Purkrt v.r.

Ověřovatelé:
pí. Jana Truhlářová v.r.
pí. Lenka Varhaníková v.r.
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