ZÁPIS
z 22. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Očihov konaného dne 19.10.2016
od 17.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Očihov
Přítomní zastupitelé obce Očihov: Kronďáková Jana, Braniš Václav, Linhart Tomáš,
Šeda Vladimír, Braniš Pavel, Fric Roman, Andrle Jiří, Braniš Zdeněk (během bodu
jednání č. 1), Linhart Martin (během bodu jednání č. 2)
(Příloha č.1 - Prezenční listina)
Omluven:
Neomluven:
Hosté:
Veřejnost: 1 občan
------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Zahájení
Starostka obce zahájila veřejné zasedání Zastupitelstva obce (ZO) v 17.05 hodin v
zasedací místnosti OÚ Očihov, přivítala členy ZO a přítomné občany. Konstatovala,
že dle presenční listiny, je přítomno 7, později 8 a následně 9 členů ZO – zasedání
ZO Očihov je usnášeníschopné. Zápisem ze zasedání pověřila paní Dandovou
Blanku.
Zápis z minulého jednání ZO ověřili a schválili ověřovatelé p. Šeda Vladimír a p.
Linhart Tomáš.
22. zasedání ZO Očihov bylo řádně vyhlášeno a svoláno.
Diskuse bude probíhat ke každému bodu jednání samostatně. Po dobu jednání ZO
nesmí nikdo z přítomných občanů do průběhu jednání svévolně zasahovat. Slovo
bude uděleno každému, kdo se o ně řádně přihlásí. Členové ZO se též o slovo během
jednání budou hlásit a nebudou se navzájem přerušovat. Nebudou-li tato pravidla
dodržena, přeruší se jednání ZO a svolá se v náhradním termínu.
Na zasedání se dostavil zastupitel obce - p. Braniš Zdeněk – přítomno 8 členů ZO.
------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Schválení ověřovatelů zápisu a programu jednání ZO
Paní starostka navrhla na ověřovatele zápisu: p. Braniše Zdeňka a p. Braniše Pavla.
Hlasování
Výsledek hlasování: Pro:8
Proti:0
Zdrželi se:0
Usnesení č. 1/22/2016 bylo schváleno.
ZO Očihov schvaluje na ověřovatele zápisu p. Braniše Zdeňka a p. Braniše Pavla.
Na zasedání se dostavil zastupitel obce - p. Linhart Martin – přítomno 9 členů ZO.
Paní starostka přečetla program jednání ZO. Dala podnět k připomínkám, doplnění
nebo jinému návrhu. K návrhu programu nebyly vzneseny žádné připomínky, dotazy
– pouze paní starostka navrhla doplnění bodu jednání:
č.11) Pozemková úprava
č.12) Žádost o pokácení stromu.

PROGRAM (Příloha č.2)
1. Zahájení
2. Schválení ověřovatelů zápisu a programu jednání ZO
3. Kontrola usnesení
4. „Veřejné osvětlení Očihov – 2. etapa“ - zpracování projektové dokumentace
5. Převod hasičského vozidla CAS 25 RTHP
6. Obecní rozhlas
7. Nové dotační výzvy z SFŽP
8. Pronájem (pacht) části pozemku p.č. 47/2 v k.ú. Očihov
9. Záměr o pronájmu (pacht) části pozemků p.č. 1792/4 a 1792/14 v k.ú. Očihov –
změna výměry
10.Záměr o prodeji pozemku p.č. 299 v k.ú. Očihov
11.Pozemkové úpravy (návrh pí. starostka)
12.Žádost o pokácení stromu (návrh pí. starostka)
13.Využití místnosti v přízemí budovy OÚ
14.Rozpočtová změna
15.Různé
16.Diskuse
17.Souhrn usnesení
18.Závěr
Hlasování
Výsledek hlasování: Pro:9 Proti:0 Zdrželi se:0
Usnesení č. 2/22/2016 bylo schváleno.
ZO Očihov schvaluje program 22. veřejného zasedání ZO včetně doplnění.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Kontrola plnění usnesení
Paní starostka seznámila ZO s výsledkem kontroly plnění usnesení z předešlých
jednání ZO:
=žádost o bezúplatný převod pozemků p.č. 2835/20 a p.č. 2835/28 v k.ú. Očihov
podle § 7 odst. 2 a 4 písm. a) b) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém
úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z
vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Očihov – splněno, žádost byla
odeslána dne 19.4.2016 na Státní pozemkový úřad, dle sdělení SPÚ doručeného dne
6.5.2016 je nutné k žádosti doložit fotodokumentaci komunikace a osvědčení o
existenci komunikace (stavební úřad nebo odbor dopravy) – požadované dokumenty
byly odeslány dne 10.5.2016 na SPÚ – čekáme na vyjádření
=žádost o bezúplatný převod části pozemku p.č. 65/62 v k.ú. Očihovec podle § 7 odst.
2 a 4 písm. a) b) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z vlastnictví České
republiky do vlastnictví obce Očihov – (dle telefonického hovoru se SPÚ bude nutné
na náklady obce nechat oddělit požadovanou část pozemku p.č. 65/62 v k.ú.
Očihovec) + všech cest nynějších i původně zakreslených – trvá

=Záměr o prodej pozemků KN 1792/12 a 1792/14 v k.ú. Očihov (pro výstavbu RD)
za odhadní cenu a veškeré náklady spojené s prodejem pozemku - splněno (záměry
vyvěšeny od 12.10.2016)
=Záměr o pronájmu (o pacht) části pozemku (cca 800m 2) p.p.č. 47/2 o celkové
výměře 1591m2 v k.ú. Očihov za cenu 1,-Kč/m2/1rok - splněno (záměr vyvěšen od
22.9.2016) – viz. samostatný bod jednání ZO
=Bezdrátový rozhlas pro obec Očihov (Očihov, Očihovec):
=Schválená nabídka:
- firma SOVT-RADIO spol. s r.o., Budějovická 1320, 389 01 Vodňany (pracoviště
Plzeň, Železniční 28) byla informována o tom, že jejich nabídka byla schválena na
jednání ZO dne 21.9.2016 (e-mailem dne 23.9.2016) + uzavřít smlouvu o dílo na akci
„Bezdrátový rozhlas – obec Očihov“ s firmou SOVT-RADIO spol. s r.o., Budějovická
1320, 389 01 Vodňany (189.970Kč včetně DPH) – splněno
=Neschválené nabídky:
- firmy BÁRTEK ROZHLASY s.r.o., Elsvo Most s.r.o., JD ROZHLASY s.r.o. byly
informovány o tom, že jejich nabídky nebyly vybrány (e-mailem dne 23.9.2016)
=uzavřít smlouvu včetně dodatku č. 1 na zpracování žádosti o dotaci a manažerské
řízení přípravy projektu na akci: „Pořízení traktorového nosiče včetně
velkoobjemových kontejnerů, štěpkovače a domovních kompostérů pro obec Očihov“
dle podmínek stanovených výzvou vyhlášenou SFŽP ČR/MŽP s firmou Ing. David
Plíštil, Ph.D. Mělník za odměnu 39.000Kč bez DPH, která bude zaplacena zhotoviteli
pouze při úspěchu dotace – splněno
=zajistit nabídkové ceny na zpracování projektové dokumentace kabelizace
veřejného osvětlení v obci Očihov shodnou s rozsahem II. etapy kNN firmy ČEZ
Distribuce a.s. + rozšíření veřejného osvětlení do tzv. „uličky lásky“ včetně
stavebního povolení - viz. samostatný bod jednání ZO
=zamezit vjezdu aut na nově vybudovaný chodník vedle KD Očihov - splněno
ZO Očihov bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------4. „Veřejné osvětlení Očihov – 2. etapa“ - zpracování projektové dokumentace
Paní starostka-na minulém jednání ZO Očihov bylo rozhodnuto zajistit nabídkové
ceny na zpracování projektové dokumentace kabelizace veřejného osvětlení v obci
Očihov shodnou s rozsahem II. etapy kNN firmy ČEZ Distribuce a.s. + rozšíření
veřejného osvětlení do tzv. „uličky lásky“ včetně stavebního povolení.
Na zpracování projektu kabelizace VO v obci Očihov – II. etapa + rozšíření VO do
tzv. „uličky lásky“ včetně stavebního povolení byly osloveny firmy z I. etapy (firma
ENERGON Dobříš s.r.o., firma ENPRO ENERGO s.r.o. Louny, firma ES PROJEKT
s.r.o. Louny a firma Uniservis Hašek s.r.o., cenové nabídky však dodaly pouze dvě
firmy (Příloha č.3):
 firma ENPRO ENERGO s.r.o., Louny
nabídková cena – 150.000Kč za projektovou dokumentaci+geodetické práce
 firma Uniservis Hašek s.r.o.
nabídková cena – 42.500Kč bez DPH za projektovou dokumentaci+geodetické práce

-dle sdělení námi oslovených firem by bylo pro obec nejlepší nechat si zpracovat
projektovou dokumentaci od firmy, která projektuje PD dotčené obce pro ČEZ
Distribuci a.s., vzhledem k tomu, že toto bude pro ČEZ zpracovávat firma Uniservis
Hašek s.r.o., jejíž nabídková cena byla nejlevnější, byla doporučena tato firma i pro
zpracování PD pro obec
Paní starostka dala podnět k připomínkám nebo jinému návrhu.
Hlasování
Výsledek hlasování: Pro:9 Proti:0 Zdrželi se:0
Usnesení č. 3/22/2016 bylo schváleno.
ZO Očihov schvaluje zpracovatele projektové dokumentace kabelizace veřejného
osvětlení v obci Očihov shodnou s rozsahem II. etapy kNN firmy ČEZ Distribuce
a.s. + rozšíření veřejného osvětlení do tzv. „uličky lásky“ včetně stavebního
povolení firmu UNISERVIS HAŠEK s.r.o., Žilina, Na Píska 19, 273 01 Kamenné
Žehrovice (středisko projekce Kladno).
------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Převod hasičského vozidla CAS 25 RTHP
Paní starostka-na jednání ZO Očihov dne 20.7.2016 (usnesení č. 8/19/2016) byl
odsouhlasen odkup hasičského vozidla CAS 25 RTHP pro jednotku SDH Očihov od
Města Vroutek za 60.000Kč a následně dne 21.9.2016 (usnesení č.6/21/2016) byl
schválen převod hasičského vozidla Škoda 706 RTHP 25 CAS, ev.č. LN 65-88 do
majetku obce Lkáň pro jednotku SDH s podmínkou, že toto darované hasičské
vozidlo bude sloužit k plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 133/1985 Sb., o
Požární ochraně, bohužel při podrobnější prohlídce vozidla bylo zjištěno, že vůz je ve
špatném technickém stavu, než se zdálo a bylo by zapotřebí investovat do oprav,
proto hasiči navrhli od odkupu odstoupit a ponechat si prozatím naše hasičské
vozidlo, které nám darovala obec Lubenec.
Paní starostka proto navrhla revokaci usnesení č. 8/19/2016.
Paní starostka dala podnět k připomínkám nebo jinému návrhu.
Hlasování
Výsledek hlasování: Pro:9 Proti:0 Zdrželi se:0
Usnesení č. 4/22/2016 bylo schváleno.
ZO Očihov schvaluje revokaci usnesení č. 8/19/2016 ze dne 20.7.2016, kterým byl
schválen odkup hasičského vozidla CAS 25 RTHP pro jednotku SDH Očihov od
Města Vroutek za 60.000Kč.
Paní starostka proto navrhla revokaci usnesení č.6/21/2016.
Paní starostka dala podnět k připomínkám nebo jinému návrhu.
Hlasování
Výsledek hlasování: Pro:9 Proti:0 Zdrželi se:0
Usnesení č. 5/22/2016 bylo schváleno.
ZO Očihov schvaluje revokaci usnesení č. 6/21/2016 ze dne 21.9.2016, kterým byl
schválen převod hasičského vozidla Škoda 706 RTHP 25 CAS, ev.č. LN 65-88 do

majetku obce Lkáň pro jednotku SDH s podmínkou, že toto darované hasičské
vozidlo bude sloužit k plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 133/1985 Sb., o
Požární ochraně.
------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Obecní rozhlas
Paní starostka-informovala o tom, že na minulém jednání ZO Očihov schválilo firmu
SOVT-RADIO spol. s r.o. na realizaci akce: „Bezdrátový rozhlas – obec Očihov“, za
nabídkovou cenu 189.970Kč včetně DPH, firmy BÁRTEK ROZHLASY s.r.o., Elsvo
Most s.r.o., JD ROZHLASY s.r.o. byly informovány dne 23.9.2016 e-mailem o tom, že
jejich nabídky nebyly vybrány.
 firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o., nám následně poslala e-maily (Příloha č.4), v
prvním nás požádala v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., zákon o
svobodném přístupu k informamcím, o informace-odpovědi na otázky: jaké
firmy se výběru zúčastnily, jaká byla kritéria výběru a jaká byla nabídková
cena, záruka a technické řešení vybraného dodavatele? Odpovědi na otázky
byly firmě zaslány e-mailem dne 30.10.2016, ti nám následně poslali další email s novou nabídkovou cenou 185.929Kč včetně DPH (původní nabídková
cena činila 343.386Kč a byla nejvyšší).
ZO Očihov bere na vědomí.
------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Nové dotační výzvy ze SFŽP
Paní starostka-informovala o tom, že na minulém jednání ZO Očihov schválilo firmu
Ing. David Plíštil, Ph.D. Mělník na zpracování žádosti o dotaci a manažerské řízení
přípravy projektu na akci: „Pořízení traktorového nosiče včetně velkoobjemových
kontejnerů, štěpkovače a domovních kompostérů pro obec Očihov“ dle podmínek
stanovených výzvou vyhlášenou SFŽP ČR/MŽP, bohužel v podmínkách bylo nakonec
stanoveno, že je možné požádat buď o traktorový nosič včetně kontejneru a o
štěpkovač nebo o štěpkovač a domácí kompostéry nebo jenom o traktorový nosič
včetně kontejneru.
Po projednání bylo domluveno, že obec požádá o traktorový nosič včetně kontejneru
a o štěpkovač.
Paní starostka dala podnět k připomínkám nebo jinému návrhu.
Hlasování
Výsledek hlasování: Pro:9 Proti:0 Zdrželi se:0
Usnesení č. 6/22/2016 bylo schváleno.
ZO Očihov schvaluje firmu Ing. David Plíštil, Ph.D. Mělník na zpracování žádosti
o dotaci a manažerské řízení přípravy projektu na akci: „Pořízení traktorového
nosiče, štěpkovače a kontejnerů pro obec Očihov“ (vypuštěny domovní kompostéry)
dle podmínek stanovených výzvou vyhlášenou SFŽP ČR/MŽP za odměnu
39.000Kč bez DPH, která bude zaplacena zhotoviteli pouze při úspěchu dotace a
pověřuje paní starostku k podepsání Smlouvy včetně Dodatku č.1.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Pronájem (pacht) části pozemku p.č. 47/2 v k.ú. Očihov
Paní starostka-na základě vyvěšeného záměru obce Očihov (záměr schválen na
jednání ZO dne 21.9.2016) – záměr byl vyvěšen od 22.9.2016, byla doručena pouze
jedna žádost – žádost pana Martina Blechy, bytem Očihov 54 (Příloha č.5), který má
zájem o pronájem výše uvedeného pozemku (jeho části) k pěstování zeleniny.
Paní starostka dala podnět k připomínkám nebo jinému návrhu.
Hlasování
Výsledek hlasování: Pro:9 Proti:0 Zdrželi se:0
Usnesení č. 7/22/2016 bylo schváleno.
ZO Očihov schvaluje pronájem (pacht) části pozemku p.č. 47/2 (cca 800m2) o
celkové výměře 1591m2 v k.ú. Očihov za cenu 1,-Kč/m2/1rok žadateli: Martin
Blecha, bytem Očihov 54 a pověřuje paní starostku k uzavření smlouvy o
zemědělském pachtu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Záměr o pronájmu (pacht) části pozemků p.č. 1792/4 a 1792/14 v k.ú. Očihov –
změna výměry
Paní starostka-vzhledem k tomu, že ZO Očihov nakonec schválilo zveřejnění záměru
o prodeji pozemku p.p.č. 1792/14 k výstavbě rodinného domu a o pozemky k výstavbě
je zájem, není nutné projednávat záměr o pronájmu (pachtu) části pozemků p.č.
1792/4 a 1792/14 v k.ú. Očihov – změna výměry, tyto pozemky má v letošním roce
pronajaté na základě smlouvy o zemědělském pachtu pan Tříska Jaroslav, který v
případě schválení prodeje pozemku k výstavbě RD od žádosti o změnu smlouvy o
zemědělském pachtu odstupuje.
ZO Očihov bere na vědomí.
------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Záměr o prodeji pozemku p.č. 299 v k.ú. Očihov
Paní starostka-navrhla zveřejnit Záměr obce Očihov o prodeji pozemku st.p.č. 299 o
celkové výměře 2m2 v k.ú. Očihov (Příloha č.6) za odhadní cenu a veškeré náklady
spojené s prodejem pozemku.
Paní starostka dala podnět k připomínkám nebo jinému návrhu.
Hlasování
Výsledek hlasování: Pro:9 Proti:0 Zdrželi se:0
Usnesení č. 8/22/2016 bylo schváleno.
ZO Očihov schvaluje zveřejnění Záměru obce Očihov o prodeji pozemku st.p.č. 299
o celkové výměře 2m2 v k.ú. Očihov za odhadní cenu a veškeré náklady spojené s
prodejem pozemku.
------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Pozemkové úpravy (návrh pí. starostka)
Paní starostka-poslední pozemková úprava proběhla v roce 2003 a byla
odsouhlasena, nyní probíhá vyložení dokončené obnovy katastrálního operátu k
veřejnému nahlédnutí v budově OÚ Očihov a to od 10.10.2016 do 21.10.2016, pro
četné stížnosti vlastníků nemovitostí v obci na nesrovnalosti v nově zakreslené

digitalizované mapě bylo navrženo podat námitku proti obsahu obnoveného
katastrálního operátu se žádostí o provedení nového šetření, zaměření a následné
opravy v zakreslení.
Paní starostka dala podnět k připomínkám nebo jinému návrhu.
Hlasování
Výsledek hlasování: Pro:9 Proti:0 Zdrželi se:0
Usnesení č. 9/22/2016 bylo schváleno.
ZO Očihov schvaluje podání Námitky proti obsahu obnoveného katastrálního
operátu na Katastrální úřad pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Žatec.
------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Žádost o pokácení stromu (návrh pí. starostka)
Paní starostka-seznámila ZO Očihov se žádostí o pokácení stromu – jedná se o 1 ks
lípy, která stojí poblíž RD č.ev. 2 v Očihovci a požádala přítomné zastupitele, aby do
příštího jednání provedli místní šetření, aby mohlo být ve věci rozhodnuto.
Pan Braniš Zdeněk – připomněl paní starostce, udělat prořezávku stromů před
panelákem čp. 3 v Očihově.
ZO Očihov bere na vědomí.
------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Využití místnosti v přízemí budovy OÚ
Paní starostka-informovala ZO Očihov, že dne 30.9.2016 došlo k předání místností v
přízemí budovy OÚ, které využívala Česká pošta, s.p., a připomněla přítomným
zastupitelům, aby se zamysleli nad tím, jakým způsobem obec místnosti využije
(přestěhování kanceláří OÚ do přízemí).
ZO Očihov bere na vědomí.
------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Rozpočtová změna č. 4/2016
Paní starostka-seznámila ZO Očihov s rozpočtovou změnou č. 4/2016 (Příloha č.7),
vysvětlení podala účetní obce pí. Dandová – jedná se o provedení rozpočtové změny
č. 4/2016 – rozpočtové opatření (v příjmech-navýšení o 20.000Kč, ve výdajíchnavýšení o 17.000Kč, financování -3.000Kč).
Paní starostka dala podnět k připomínkám nebo jinému návrhu.
Hlasování
Výsledek hlasování: Pro:9 Proti:0 Zdrželi se:0
Usnesení č. 10/22/2016 bylo schváleno.
ZO Očihov schvaluje Rozpočtovou změnu č. 4/2016 (v příjmech-navýšení o
20.000Kč, ve výdajích-navýšení o 17.000Kč, financování -3.000Kč).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. Různé
Paní starostka:
 Obecní les v Očihovci – konečně se nám ho podařilo zalesnit, bohužel bude
nutná prořezávka, kterou nejsme schopni provést vlastními silami
 Školení v rámci SOP – obec by měla mít na všechny stromy rostoucí na
obecních pozemcích dendrologickou studii
=zjistit možnosti umístění dopravního zrcadla na nepřehledné místo, tj. naproti
výjezdu od prodejny Jednoty v Očihově a o možnosti umístění dopravního zrcadla
nového většího nebo jeho přemístění na křižovatce Kryry, Podbořany – při odbočení z
centra obce směrem na Kryry je špatně v zrcadle vidět
ZO Očihov bere na vědomí.
------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Diskuse
-probíhala k jednotlivým bodům
------------------------------------------------------------------------------------------------------17. Souhrn usnesení
Souhrn přijatých usnesení z 22. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Očihov,
které se konalo dne 19.10.2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Očihov
Zastupitelstvo obce Očihov
Schvaluje
1/22/2016

ověřovatele zápisu p. Braniše Zdeňka a p. Braniše Pavla.

2/22/2016

program 22. veřejného zasedání ZO Očihov včetně doplnění.

3/22/2016

zpracovatele projektové dokumentace kabelizace veřejného
osvětlení v obci Očihov shodnou s rozsahem II. etapy kNN firmy
ČEZ Distribuce a.s. + rozšíření veřejného osvětlení do tzv.
„uličky lásky“ včetně stavebního povolení firmu UNISERVIS
HAŠEK s.r.o., Žilina, Na Píska 19, 273 01 Kamenné Žehrovice
(středisko projekce Kladno).

4/22/2016

revokaci usnesení č. 8/19/2016 ze dne 20.7.2016, kterým byl
schválen odkup hasičského vozidla CAS 25 RTHP pro jednotku
SDH Očihov od Města Vroutek za 60.000Kč.

5/22/2016

revokaci usnesení č. 6/21/2016 ze dne 21.9.2016, kterým byl
schválen převod hasičského vozidla Škoda 706 RTHP 25 CAS,
ev.č. LN 65-88 do majetku obce Lkáň pro jednotku SDH s
podmínkou, že toto darované hasičské vozidlo bude sloužit k
plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 133/1985 Sb., o Požární
ochraně.

6/22/2016

firmu Ing. David Plíštil, Ph.D. Mělník na zpracování žádosti o
dotaci a manažerské řízení přípravy projektu na akci: „Pořízení
traktorového nosiče, štěpkovače a kontejnerů pro obec Očihov“
(vypuštěny domovní kompostéry) dle podmínek stanovených
výzvou vyhlášenou SFŽP ČR/MŽP za odměnu 39.000Kč bez
DPH, která bude zaplacena zhotoviteli pouze při úspěchu dotace
a pověřuje paní starostku k podepsání Smlouvy včetně Dodatku
č.1.

7/22/2016

pronájem (pacht) části pozemku p.č. 47/2 (cca 800m2) o celkové
výměře 1591m2 v k.ú. Očihov za cenu 1,-Kč/m2/1rok žadateli:
Martin Blecha, bytem Očihov 54 a pověřuje paní starostku k
uzavření smlouvy o zemědělském pachtu.

8/22/2016

zveřejnění Záměru obce Očihov o prodeji pozemku st.p.č. 299 o
celkové výměře 2m2 v k.ú. Očihov za odhadní cenu a veškeré
náklady spojené s prodejem pozemku.

9/22/2016

podání Námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu
na Katastrální úřad pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Žatec.

10/22/2016 Rozpočtovou změnu č. 4/2016 (v příjmech-navýšení o 20.000Kč,
ve výdajích-navýšení o 17.000Kč, financování -3.000Kč).
Neschvaluje
Bere na vědomí
1. kontrolu plnění usnesení.
2. nabídky na zpracování projektové dokumentace kabelizace veřejného osvětlení v
obci Očihov shodnou s rozsahem II. etapy kNN firmy ČEZ Distribuce a.s. + rozšíření
veřejného osvětlení do tzv. „uličky lásky“ včetně stavebního povolení: nabídku firmy
UNISERVIS HAŠEK s.r.o.,Žilina, Na Píska 19, 273 01 Kamenné Žehrovice (středisko
projekce Kladno) a nabídku firmy ENPRO Energo s.r.o., Osvoboditelů 320, 440 01
Louny.
3. žádost firmy BÁRTEK ROZHLASY s.r.o., o informace v souladu se zákonem č.
106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informamcím, ohledně výběru cenové
nabídky na bezdrátový rozhlas a novou nabídkovou cenu na bezdrátový rozhlas.
4. žádost o pokácení stromů – Očihovec poblíž č.ev 2, prořezávku stromů – Očihov
před čp. 3 (panelák).
Ukládá
1. paní starostce – zveřejnit záměry o prodej pozemků KN 1792/12 a 1792/14 v k.ú.
Očihov (pro výstavbu RD) za odhadní cenu a veškeré náklady spojené s prodejem
pozemku a o prodeji pozemku st.p.č. 299 o celkové výměře 2m2 (zastavěná plocha a
nádvoří) v k.ú. Očihov za odhadní cenu a veškeré náklady spojené s prodejem
pozemku.

2. paní starostce – zaslat na Katastrální úřad Žatec námitky proti obsahu
obnoveného katastrálního operátu.
3. zastupitelům – provést místní šetření v Očihovci poblíž č.ev.2 ohledně žádosti o
pokácení stromu.
4. paní starostce – zjistit možnosti umístění dopravního zrcadla na nepřehledné
místo, tj. naproti výjezdu od prodejny Jednoty v Očihově a o možnosti umístění
dopravního zrcadla nového většího nebo jeho přemístění na křižovatce Kryry,
Podbořany – při odbočení z centra obce směrem na Kryry je špatně v zrcadle vidět.
-------------------------------------------------------------------------------------------------18. Závěr
Paní starostka ukončila zasedání ZO v 19:30 hodin.
Poděkovala všem přítomným za účast na jednání.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Zveřejnění informace o konání 22. zasedání ZO Očihov (Program)
3. Nabídky na zpracování projektové dokumentace kabelizace veřejného osvětlení v obci Očihov
shodnou s rozsahem II. etapy kNN firmy ČEZ Distribuce a.s. + rozšíření veřejného osvětlení do tzv.
„uličky lásky“ včetně stavebního povolení:
A) nabídka firmy UNISERVIS HAŠEK s.r.o.,Žilina, Na Píska 19, 273 01 Kamenné Žehrovice
(středisko projekce Kladno)
B) nabídka firmy ENPRO Energo s.r.o., Osvoboditelů 320, 440 01 Louny
4. E-maily od firmy BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. včetně nové cenové nabídky
5. Žádost pana Martina Blechy, bytem Očihov 54 na pronájem (pacht) části pozemku p.č. 47/2 v
k.ú. Očihov
6. Informace o pozemku st.p.č. 299 o celkové výměře 2m2 v k.ú. Očihov
7. Rozpočtová změna č. 4/2016

V Očihově dne 27.10.2016
Zapsala: Dandová Blanka

.........................................................

Ověřovatelé zápisu: Braniš Zdeněk

.........................................................

Braniš Pavel

.........................................................

Starostka obce: Kronďáková Jana

.........................................................

Místostarosta obce: Braniš Václav

.........................................................

