Č.j.: OTVO-198/2018
Obec Otvovice
Zastupitelstvo obce Otvovice

Zápis z mimořádného zasedání 3/2018 zastupitelstva obce Otvovice,
konaného dne 1. března 2018, od 18:00 hodin.

Přítomni dle prezenční listiny (příloha č.1):
6 členů obecního zastupitelstva – P.Holas, J.Meidl, O.Nováková, J.Purkrt, P.Šarochová, P.Varhaník
3 občané
Omluveni: 3 členové obecního zastupitelstva - J.Majrych, J.Truhlářová, 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 pí. Pavlu Šarochovou a Ing. Oldřišku Novákovou,
zapisovatelem Bc. Josefa Meidla.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Otvovice určuje ověřovateli zápisu pí. Pavlu Šarochovou a Ing. Oldřišku
Novákovou, zapisovatelem Bc. Josefa Meidla.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2.

Návrh programu, jeho doplnění a schválení zastupiteli

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, hlavní náplní je shrnutí přípravy a možností
ohledně výstavby kanalizace. 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 program zasedání (viz příloha č.2).
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Kanalizace - přehled
Předsedající krátce shrnul stav ohledně kanalizace a předal slovo přítomným hostům – zástupcům
projekční firmy, která doplňovala a inovovala projekt kanalizace 2. stavba, a zástupkyni
Středočeských vodáren Ing. Večeřové.
Z jednání vyplynulo, že bude nutno upravit dokumentaci vzhledem ke změně předpisů a zjištěným
nesrovnalostem (není přístup k čerpacím stanicím 1 a 2) i problémům spjatým s provedenou
digitalizací katastru. Nyní je již zřejmé, že bude potřeba a je možné přesunout čerpací stanici ČS1 na
původní místo u silnice a stanici ČS2 k obecní cestě (parkoviště u doktora). Stanice nemají
nadzemní část, jedná se o zapuštěné válce s čerpadly zakryté víkem. Projekční kancelář zjistí a
připraví přehled projekčních a inženýrských prací, které je potřeba udělat. Bude svoláno užší
pracovní jednání i s firmou zajišťující dotaci, protože jde o to, abychom stihli termíny dle dotace.
Zastupitelstvo bude průběžně informováno. Současně bylo konstatováno, že současná dotace je
jednou z posledních, které budou na kanalizaci, a proto je potřeba dotáhnout přípravné práce do
konce a po finančním vyhodnocení (až bude jasný rozpočet a vysoutěženo) spustit stavbu.

4. Další akce v roce 2018
Předsedající probral připravované nebo již projekčně připravené akce. Kromě schváleného
provedení rekonstrukce knihovny navrhl spustit realizaci úpravy středu obce a to hlavně okolí a
vlastního pomníku, tak aby se mohlo předat k 100 výročí vzniku republiky. Ostatní záležitosti –
cyklostezka a další jsou odvislé od získání dotací.
Dále byly probrány potřebné opravy cest a tarasů a další návrhy – dětské hřiště, úpravy na hřišti a
další.

5. Vlajka a znak
Firma Alerion, které jsme zadali návrh znaku a vlajky, i s ohledem na proběhlou anketu nám
dodala návrh 2 variant. Předběžně bylo odsouhlaseno s tím, že byl vybrán návrh se stříbrným
(bílým) podkladem. Bude dopracováno a připraveny všechny podklady pro podání žádosti o znak
a vlajku.
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Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo schvaluje návrh znaku a vlajky od firmy Alerion, s.r.o. ve verzi stříbrného
(bílého) podkladu a vrací k dopracování a přípravě na podání žádosti.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

6. Diskuse
Probrány provozní záležitosti.

7. Zakončení
Bylo přečteno usnesení (příloha č.3) a zasedání bylo ukončeno v 20.00 hod.

Zapsáno dne 2.3.2018
Zapisovatel:

Bc. Josef Meidl v.r.

Starosta:

Ing. Josef Purkrt v.r.

Ověřovatelé:

pí. Pavla Šarochová v.r.

Ing. Oldřiška Nováková v.r.
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