Souhrn přijatých usnesení z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Očihov,
které se konalo dne 12.5.2021 od 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Očihov
Zastupitelstvo obce Očihov
Schvaluje:
1/18/2021

na ověřovatele zápisu p. Braniše Pavla a p. Ptáčka Pro:9 Proti:0
Zdrželi se:0
Romana.

2/18/2021

program 18. veřejného zasedání ZO Očihov.

3/18/2021

finanční příspěvek z rozpočtu obce Očihov Lince bezpečí, Pro:8 Proti:1
z.s., Praha ve výši 1.500Kč a pověřuje paní starostku k Zdrželi se:0
podepsání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z
rozpočtu obce Očihov.

4/18/2021

Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12- Pro:9 Proti:0
4004679-002 (p.p.č.1437/9, rek.NN,kNN,II.etapa) mezi Obcí Zdrželi se:0
Očihov a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín zastoupena na
základě plné moci R-built s.r.o., Radovesice a pověřuje paní
starostku k podepsání smlouvy.

5/18/2021

podání žádosti o poskytnutí účelové investiční dotace ze Pro:9 Proti:0
státního rozpočtu v roce 2022 pro JSDH obcí (výzva: JSDH- Zdrželi se:0
V2-2022-pořízení nového dopravního automobilu) na HZS
ÚK na projekt „Pořízení nového dopravního automobilu“ a
závazek spolufinancování projektu v minimální výši 30% z
celkových nákladů projektu, a to z vlastního rozpočtu.

6/18/2021

podání žádosti o dotaci na projekt „Pořízení nového Pro:9 Proti:0
zahradního traktoru“ z Programu 2021 pro poskytování Zdrželi se:0
dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek
spolufinancování projektu v minimální výši 10% z
poskytnuté dotace projektu.

7/18/2021

pořízení nového zahradního traktoru do výše 100.000Kč.

8/18/2021

systém kanalizace v Očihově - kanalizaci tlakovou Pro:7 Proti:2
Zdrželi se:0
zakončenou novou ČOV.

9/18/2021

Směrnici pro prodej majetku ve vlastnictví obce Očihov.

Pro:9 Proti:0
Zdrželi se:0

Pro:9 Proti:0
Zdrželi se:0

Pro:9 Proti:0
Zdrželi se:0

10/18/2021 Směrnici pro prodej nemovitého majetku ve vlastnictví obce Pro:9 Proti:0
Zdrželi se:0
Očihov obálkovou metodou.
11/18/2021 Ceník úhrad za poskytování informací.

Pro:9 Proti:0
Zdrželi se:0

12/18/2021 zveřejnění záměru prodat pozemky v k.ú. Očihov: st.p.č. 61 Pro:9 Proti:0
(jako parcelu stavební) a p.p.č. 437/2 (jako zahradu, kterou Zdrželi se:0
dle platného ÚP nelze využít k zastavění), jako celek
(celková výměra 751m2), za odhadní cenu a veškeré
náklady spojené s prodejem.
13/18/2021 zveřejnění záměru prodat pozemky v k.ú. Očihov: p.p.č. Pro:8 Proti:0
1353/11 a p.p.č. 1353/44, jako celek (celková výměra Zdrželi se:1
1.176m2), za minimální kupní cenu 247.240,-Kč a veškeré
náklady spojené s prodejem, formou výběru – obálkovou
metodou.
14/18/2021 Rozpočtovou změnu č. 2/2021, rozpočtové opatření (v Pro:9 Proti:0
příjmech-navýšení o 15.725,-Kč, ve výdajích-navýšení o Zdrželi se:0
100.000,-Kč, financování 84.275,-Kč).
Bere na vědomí:
1. přítomno 9 členů ZO.
2. kontrolu plnění usnesení.
3. dvě žádosti o koupi pozemku k vyvěšenému záměru obce Očihov prodat pozemky v
k.ú. Očihov: p.p.č. 1353/11 a p.p.č. 1353/44 o celkové výměře 1.176m2 za odhadní
cenu 247.240,-Kč a veškeré náklady spojené s prodejem: 1. Šeredová Milena,
Podbořany, 2. Kašper Petr, Očihov a Trešlová Tereza, Praha.
Ukládá:
1. paní starostce podepsat všechny schválené smlouvy.
2. paní starostce podat žádost o poskytnutí účelové investiční dotace ze státního
rozpočtu v roce 2022 pro JSDH obcí (výzva: JSDH-V2-2022-pořízení nového
dopravního automobilu) na HZS ÚK na projekt „Pořízení nového dopravního
automobilu“.
3. paní starostce podat žádost o dotaci na projekt „Pořízení nového zahradního
traktoru“ z Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje.
4. paní starostce zajistit zpracování znaleckého posudku pro převod pozemků v k.ú.
Očihov: st.p.č. 61 a p.p.č. 437/2.
------------------------------------------------------------------------------------------------------V Očihově dne 21.5.2021
S ohledem na ochranu osobních údajů byl v souladu se zákonem na ochranu
osobních údajů text zveřejňovaného usnesení upraven.

