Č.j.: OTVO-276/2018 – Příloha č. 3
Obec Otvovice
Zastupitelstvo obce Otvovice

Usnesení z řádného zasedání 4/2018 zastupitelstva obce Otvovice,
konaného dne 22. března 2018, od 18:00 hodin.

Zastupitelstvo obce Otvovice:
1) určuje ověřovateli zápisu p. Pavla Holase a pí. Janu Truhlářovou, zapisovatelem Bc. Josefa
Meidla.
2) schvaluje program zasedání (viz příloha č.2).
3) 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.
4) 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) 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).
5) 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.
6) 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.
7) schvaluje Rozpočtové opatření č.2.
8) 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:

1

Fond odměn:

5 000,-- Kč

Rezervní fond:

15 353,29 Kč.

9) 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:
Rezervní fond:

0,-- Kč
3 254,46 Kč.

10) Obecní zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet za rok 2017 a Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2017 bez výhrad.
11) 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.

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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