Č.j.: OTVO-276/2018
Obec Otvovice
Zastupitelstvo obce Otvovice

Zápis ze zasedání 4/2018 zastupitelstva obce Otvovice,
konaného dne 22. března 2018, od 18:00 hodin.

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

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 p. Pavla Holase a pí. Janu Truhlářovou, zapisovatelem
Bc. Josefa Meidla.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Otvovice určuje ověřovateli zápisu p. Pavla Holase a pí. Janu Truhlářovou,
zapisovatelem Bc. Josefa Meidla.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2.

Návrh programu, jeho doplnění a schválení zastupiteli

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. 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.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Otvovice schvaluje program zasedání (viz příloha č.2).
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Obecní cesty
Předsedající shrnul stav obecních cest i v souvislosti s úpravou značení v centru obce. Dále seznámil
s jednáním se zemědělci Kubelkovými, kteří protestují proti omezení tonáže, protože většina jejich
strojů ji přesahuje a nemají dnes prakticky jinou přístupovou cestu nebo jde o velké zajížďky. Je
potřeba záležitost řešit v součinnosti. Pokud možno nepřetěžovat dopravní techniku, aby se
zabránilo další devastaci cest. S tím souvisí i otázka údržby polní cesty, která je přístupem k domům
„Na šachtě“, kde je potřeba po skončení polní práce ji případně srovnat, aby se dalo jezdit osobními
auty. Předal slovo přítomným zástupcům zemědělců.
Byla probrána situace a bylo po diskusi konstatována, že je potřebná ohleduplnost a tolerance z obou
stran. Zemědělci nebudou přetěžovat přívěsy a bude se jezdit pomalu, naopak obyvatelé by neměli
blokovat cestu. Ohledně cest vedoucích polem na Šachtu bylo dohodnuto, že po provedení orání či
při jiné vhodné příležitosti dojde ke srovnání cest a nebudou zbytečně zužovány orbou a bude snaha
je udržet ve sjízdném stavu i pro osobní automobily.
Bude opětovně posouzeno po skončení podzimních prací.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Otvovice schvaluje, že zatím nebude osazena značka omezující tonáž na Nové
cestě (propojení ze silnice na pole). Podmínkou je, že zemědělci nebudou přetěžovat přívěsy a bude
se jezdit pomalu a budou spolupracovat při údržbě polní cesty vedoucí k samotě Na šachtě.
Naopak bude snaha udržet přístupovou cestu průjezdnou pro velké zemědělské stroje. Po skončení
podzimních prací bude projednáno, zda jsou podmínky plněny.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4. Přehled plněných úkolů od 2/2018
Začala přestavba knihovny, probíhá údržba obecních stromů a zeleně (kácení, ořez).
Obdrželi jsme od SŽDC odhad na pozemky pro cyklostezku, které máme nyní v nájmu a chceme je
odkoupit. Jedná se o část cyklostezky od začátku v Rusavkách až po chaty pod skálou. Tím bychom
měli ve svém majetku celou plánovanou cyklostezku. Na cyklostezce proběhla částečná údržba, aby
se zachovala již nyní možnost průjezdu touto upravenou trasou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Otvovice souhlasí s cenou dle odhadu za pozemky od SŽDC (části pozemků
p.č. 885/20, 885/1 s 885/4, všechny v k.ú. Otvovice, Vaše číslo jednací S025664/2017-SŽDC-O31)

2

která je 302 000 Kč bez DPH. Jedná se o pozemky potřebné pro výstavbu cyklostezky. Může ještě
dojít k úpravě ceny během schvalovacího procesu (schvaluje vláda).
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Obdrželi jsme od České asociace odpadového hospodářství spolu se Spolkem veřejně prospěšných
služeb a Sdružení komunálních služeb informaci k riziku zvýšení nákladů za odpadové hospodářství
obcí a měst. Jedná se o neveřejně připravovanou poslaneckou novelu zákona, kde je požadováno
razantní čtyřnásobné zdražení skládkování, které by samozřejmě nesly obce. Odvolává se přitom na
údajnou nutnost skončit se skládkováním v roce 2024, což není pravda, neboť je navrženo omezení
skládkování na 10% v roce 2030.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Otvovice projednalo informaci o riziku navýšení nákladů na odpadové
hospodářství v případě prosazení nevládní novely zákona o odpadech, který obsahuje n násobné
navýšení skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo obce zastává názor, nové nastavení odpadové
legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech, připraveného po
schválení nových evropských odpadových směrnic v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by
neměla přijímat povinnosti na d rámec evropské legislativy. Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst a obci
a Sdružení místních samospráv, aby efektivně čelilo podobným účelovým snahám, které obce
vystavují riziku navýšení nákladů na odpadové hospodářství.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

5. Mimořádné zasedání - kanalizace
Proběhlo jednání s VKM a dalšími zúčastněnými ohledně postupu v realizaci kanalizace. Nejbližším
úkolem je ujasnění, zda se podaří spustit stavbu letos. Jak se jeví vzhledem k nutnosti získat na
změny stavební povolení a další, bude se muset realizace odsunout na příští rok. Proběhne co
nejdříve schůzka s administrátorkou dotace, protože budeme zřejmě muset zažádat o prodloužení
termínu předložení všech podkladů.

6. Dotace pro MHDT na 2018
Spolek MHDT dodal účetní doklady ohledně využití naší dotace na rok 2017. Doklady byly
překontrolovány předsedkyní finančního výboru a jsou v pořádku. Můžeme proto nyní rozhodnout
o jejich žádosti o dotaci, kterou jsme projednávali již v 2/2018.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo schvaluje dotaci na činnost pro Muzeum historické dopravní techniky, z.s..
sídlem Otvovice 34, Otvovice, PSČ 273 27, IČ 2288158, ve výši 3000 Kč (slovy tři tisíce Kč) a to
pro rok 2018. Pověřuje starostu zajištěním a podpisem příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.
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7. Finance a úprava rozpočtu 2018
Předsedající seznámil se stavem financí. Je potřebné rozpočtové opatření č.2, s kterým starosta
následně seznámil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Otvovice schvaluje Rozpočtové opatření č.2.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Obecnímu zastupitelstvu byla předložena účetní závěrka MŠ Otvovice za 2017 a návrh na rozdělení
výsledku hospodaření. Proběhla diskuse o hospodaření MŠ a po té nechává předsedající hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Otvovice schvaluje podle § 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích roční
účetní závěrku Mateřské školy Otvovice za rok 2017 a výsledek hospodaření za rok 2017, který
činil 20 353,29 Kč a bude rozdělen takto:
Fond odměn:
5 000,-- Kč
Rezervní fond:
15 353,29 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Obecnímu zastupitelstvu byla předložena účetní závěrka ZŠ Otvovice za 2017 a návrh na rozdělení
výsledku hospodaření. Proběhla diskuse o hospodaření ZŠ a po té nechává předsedající hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Otvovice schvaluje podle § 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích roční
účetní závěrku Základní školy Otvovice za rok 2017 a výsledek hospodaření za rok 2017, který
činil 3 254,46 Kč a bude rozdělen takto:
Fond odměn:
0,-- Kč
Rezervní fond:
3 254,46 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Předsedající seznámil spolu s předsedkyní finanční komise Ing. Novákovou se závěrečným účtem
obce Otvovice za rok 2017 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.
Následně obecní zastupitelstvo projednalo Závěrečný účet Obce Otvovice za rok 2017 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017. Závěrečný účet byl řádně vyvěšen na
elektronické a úřední desce obce. Připomínky a dotazy k závěrečnému účtu nebyly podány.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet za rok 2017 a Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2017 bez výhrad.
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Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Předsedající seznámil spolu s předsedkyní finanční komise Ing. Novákovou s roční účetní uzávěrkou
obce Otvovice za rok 2017. Je sestavena z výkazů sestavených k rozvahovému dni 31. 12. 2017 –
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, výkazu Příloha, Inventarizační zprávy a Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2017. Účetnictví za rok 2017 poskytuje věrný obraz předmětu
účetnictví a finanční situace obce.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo schvaluje podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích roční
účetní závěrku Obce Otvovice za rok 2017 včetně výsledku hospodaření za rok 2017, který činí
2 514 039,43 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

8. Diskuse
Byly probrány běžné provozní problémy.

9. Zakončení
Bylo přečteno usnesení (příloha č.3) a zasedání bylo ukončeno v 20.05 hod.

Zapsáno dne 26.3.2018
Zapisovatel:

Bc. Josef Meidl v.r.

Starosta:

Ing. Josef Purkrt v.r.

Ověřovatelé:
p. Pavel Holas v.r.
pí. Jana Truhlářová v.r.
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