Č.j.: OTVO-363/2018
Obec Otvovice
Zastupitelstvo obce Otvovice

Zápis ze zasedání 5/2018 zastupitelstva obce Otvovice,
konaného dne 19. dubna 2018, od 18:00 hodin.

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

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. Pavlu Šarochovou a pí. Lenku Varhaníkovou,
zapisovatelem Bc. Josefa Meidla.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Otvovice určuje ověřovateli zápisu p. Pavlu Šarochovou a pí. Lenku
Varhaníkovou, zapisovatelem Bc. Josefa Meidla.
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2.

Návrh programu, jeho doplnění a schválení zastupiteli

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. Je potřebné doplnit body Oslava 100. výročí
Československa a DPS žádost. 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 doplněném návrhu programu zasedání.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Otvovice schvaluje doplněný program zasedání (viz příloha č.2).
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Přehled plněných úkolů od 4/2018
Probíhá přestavba knihovny, která by měla v dohledné době být hotova. Ukázal se jistý problém
s uloženými knihami, kde došlo k jisté dezorganizaci při ukládání, problém se řeší.
Je potřebné dle smlouvy provést kontrolní prohlídku pronajatého koupaliště s restaurací,
zdokumentovat a dohodnout se na dalším pokračování oprav. Zřejmě by bylo dobré, aby to provedla
komise jako při předání – ve složení místostarosta Bc. Josef Meidl, zastupitelé MgA. Josef Majrych
a p. Pavel Varhaník.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Otvovice schvaluje komisi ve složení místostarosta Bc. Josef Meidl, zastupitelé
MgA. Josef Majrych a p. Pavel Varhaník pro kontrolní prohlídku koupaliště a restaurace a
projednání dalších oprav v letošním roce.
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Obdrželi jsme od Linky bezpečí, z.s., která pomáhá dětem a mladým lidem, žádost o příspěvek
5000 Kč na provoz Linky bezpečí. Po diskusi je hlasováno o usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Otvovice schvaluje příspěvek 5 000 Kč na provoz Linky bezpečí, a.s..
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Obdrželi jsme od firmy Bromil, s.r.o. návrh smlouvy o svozu bioodpadu pro letošní rok, kterou
starosta akceptoval a podepsal. Svoz bude opět v období 1.4.2018 až 31.10.2018, frekvence svozu
ambulantně (po dohodě). Cena za jeden kompletní vývoz je 1089,- Kč včetně DPH. Proběhla
diskuse ohledně toho jak zabránit odkládání do biokontejneru věcí, které tam nepatří (typicky
stavební odpad).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Otvovice bere na vědomí uzavření smlouvy č. 2018-7 s firmou Bromil, s.r.o.,
Holubice 2, 252 65 Holubice, o svozu bioodpadu pro rok 2018, cena za jeden svoz činí 1 089 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.
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Obdrželi jsme od Ing.Arch. Petra Kasla nabídku na vytvoření vstupních podkladů a studii opravy a
úpravy hřbitova, jak jsme o tom již jednali. Celková cena je 90 000 Kč. Studie by měla být ve dvou
variantách a řešit potřebné úpravy a opravy včetně vizualizace a odhadu cenových nákladů.
V diskusi ohledně ceny a celkové potřeby rozsahu úpravy bylo rozhodnuto, aby se zjistili další
případné nabídky a zvážil se ještě rozsah.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Otvovice odkládá objednání dokumentace pro rekonstrukci hřbitova.
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Po drobných úpravách je připravena definitivní verze znaku a vlajky a bude podáno žádost o udělení
parlamentu České republiky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Otvovice schvaluje návrh znaku a vlajky obce v příloze žádosti o udělení
komunálních symbolů předsedou Poslanecké sněmovny, podanou starostou obce.
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

4. Kanalizace
Proběhlo další jednání ohledně postupu v realizaci kanalizace. Je již jasné, jak musí proběhnout
úprava dokumentace (čerpací stanice ČS1 a ČS2) a některé další záležitosti, vzhledem k nutnosti
získat na změny stavební povolení. Bude zažádáno o odročení předložení dokumentace včetně
vybrané firmy pro uzavření smlouvy o dotaci a to do 31.12.2018. Je zapotřebí objednat dopracování
dokumentace a provedení potřebné inženýrské činnosti. Zatím máme jednu nabídku, protože ale je
v rozsahu mezi 300 000 až 500 000 Kč jsou dle našich interních předpisů potřebné další dvě nabídky
a vyhodnotí je komise stanovená starostou. Stejně tak bude provedena co nejdříve poptávka ohledně
zajištění TDI a koordinátora BOZP.
Poslední jednání parlamentu ohledně kanalizace jasně ukazují, že nesmíme tuto šanci pustit z rukou,
neboť dotace nebudou a budou tvrdá ustanovení ohledně vypouštění kanalizace. Další pracovní
jednání proběhnou 26.4.2018, v případě potřeby bude svoláno mimořádné zasedání.

5. Finance a úprava rozpočtu 2018
Předsedající seznámil se stavem financí. Prozatím není potřebné další rozpočtové opatření.

6. Oslava 100. výročí Československa
Jak jsme o tom již jednali, bylo by dobré připravit nějakou akci ke 100. výročí Československa.
Jednou možností, kde ale není jisté, že se zdaří, je oprava pomníku padlých a jeho okolí. Další
možností je vysázení několika lip podél silnice směrem od pomníku k obecnímu úřadu. Na toto lze
získat dotaci, podmínkou je, že výsadba a údržba bude provedena nějakým sdružením, školou,
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školkou apod. Předsedající otevřel diskusi. Prozatím rozhodnuto zjistit stav projektu, je-li již
stavební povolení a orientačně možnost a cenu doplnění pomníku původní deskou.

7. DPS žádost
Náš občan J. S. požádal o místo v DPS. Zdravotně i věkově vyhovuje, je naším občanem, ale
v současnosti není volné místo. Přesto bychom mohli odhlasovat, a jakmile by bylo místo, bylo by
mu přiděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Otvovice schvaluje přijetí p. J. S., do domu pro seniory. Pokoj mu bude
přidělen, jakmile se nějaký uvolní.
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

8. Diskuse
MŠ - nutno provést opravu oplocení a zjistit stav smrků na vedlejším pozemku (Satrapa).
Lavičky – doplnit u Vlacha, u MŠ, případně další místa.
Upravit parčík s křížkem před prodejnou, ostříhat lípy, umístit lavičku.

9. Zakončení
Bylo přečteno usnesení (příloha č.3) a zasedání bylo ukončeno v 19,37 hod.

Zapsáno dne 23.4.2018
Zapisovatel:

Bc. Josef Meidl v.r.

Starosta:

Ing. Josef Purkrt v.r.

Ověřovatelé:
pí. Pavla Šarochová v.r.
pí. Lenka Varhaníková v.r.
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