Obec Otvovice
Zastupitelstvo obce Otvovice

Č.j. OTVO – 0302 /2022 – Příloha č.3
Usnesení ze zasedání

Usnesení z řádného zasedání 42/2018-2022 zastupitelstva obce
Otvovice, konaného dne 24.března 2022, od 17:00 hodin.
Zastupitelstvo obce Otvovice:
1) určuje ověřovateli zápisu Šárku Svobodovou a Pavla Holase, zapisovatelem
Tomáše Kallistu.
2) schvaluje program zasedání rozšířený o tyto body – bod 14 Smlouva o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku č.par. 91/1, - bod
15 SK Otvovice žádost o dotace, - bod 16 Dodatek ke smlouvě s FCC Regios
o likvidaci odpadů, - bod 17 Úhrada za žáky do Kralup n. Vlt., - 18 Záměr
výpůjčky 2,1m2 obecního pozemku č.par. 932/3, 892/3 nebo 2,1m2
obecního pozemku č.par. st47/1, - bod 19 Dar od nadace Lucie Bílé, - bod 20
Žádost o nájem bytu v DPS
3) schvaluje roční účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace MŠ
Otvovice a schvaluje rozdělení výsledku hospodaření takto: částka
61.136,61 Kč se převede do rezervního fondu. Celkem hospodářský výsledek
činí 61.136,61 Kč
4) schvaluje roční účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace ZŠ
Otvovice a schvaluje rozdělení výsledku hospodaření takto: částka 4.836,2
Kč se převede do rezervního fondu. Celkem hospodářský výsledek činí
4.836,2 Kč
5) schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022
6) schvaluje záměr prodeje obecních pozemků
č.par. 902/11, který vznikne
2
oddělením z pozemku 902/6 o výměře 3m a pozemku
342/40 který vznikne
oddělením z pozemku 342/4 o výměře 10m2 . Stanovená cena za m2 činí
1500Kč. Tento záměr bude vyvěšen po dobu nejméně 15-ti dní na obecní
úřední desce.
7) schvaluje nákup pozemku č.par. 342/39 o výměře 6m2, který
vznikne
oddělením z č.par. 342/6 do majetku obce za cenu 1.500,-Kč/m2.
8) schvaluje příspěvek 5.000,-Kč ve prospěch organizace Linka bezpečí z.s.
9) schvaluje dotaci na akce knihovny, pasování čtenářů ve výši 2891,-Kč,
čtenářská dílna pro ZŠ Otvovice ve výši 2.000,-Kč, přednáška Arnošta
Vašíčka ve výši 5.750,-Kč
10) schvaluje pronájem části obecního pozemku č.par. 892/6, který je vymezen
vyvýšenou zahradou v těsném sousedství č.par.737/2 v majetku žadatele.
11) pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni
na umístnění elektrického vedení do pozemku č.par. 91/1
12) schvaluje žádost o dotaci Sportovního klubu Otvovice ve výši 49.999,- Kč na
rok 2022.
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13) schvaluje dodatek č.11 ke smlouvě s firmou FCC Regios, a.s.
14) schvaluje žádost Města Kralupy nad Vltavou o proplacení neinvestičních
nákladů za žáky navštěvující školská zařízení zřizovaná Městem Kralupy
nad Vltavou ve výši 8.707,- a pověřuje starostu podpisem smlouvy o
úhradě této částky.
15) schvaluje záměr výpůjčky 2,1m2 obecního pozemku č.par. 932/3
16) schvaluje nájem pro žadatele v DPS a pověřuje starostu podpisem smlouvy
o ubytování.
Zapsáno dne: 24.03.2022
Zapisovatel:
Tomáš Kallista

………………………………………………………….

Předsedající:
Bc. Josef Meidl

………………………………………………………….

Ověřovatelé:
Pavel Holas

………………………………………………………….

Šárka Svobodová

………………………………………………………….

vyvěšeno: . . . . . . . . . . . .
svěšeno: . . . . . . . . . . . . . .
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