Souhrn přijatých usnesení z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Očihov,
které se konalo dne 2.11.2020 od 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Očihov
Zastupitelstvo obce Očihov
Schvaluje:
1/15/2020

na ověřovatele zápisu
Romana.

p. Braniše Pavla a p. Ptáčka Pro:7 Proti:0
Zdrželi se:0

2/15/2020

program 15. veřejného zasedání ZO Očihov včetně Pro:8 Proti:0
Zdrželi se:0
doplnění.

3/15/2020

prodej zemědělského kolového traktoru Zetor 7711 za Pro:9 Proti:0
celkovou kupní cenu 221.111Kč (jedná se nejvyšší částku Zdrželi se:0
nabídnutou ze strany kupujícího v rámci prodeje majetku
obálkovou metodou) kupujícímu: Zdeněk Fajman, Očihov
151, Očihov a pověřuje paní starostku k podepsání kupní
smlouvy.

4/15/2020

Smlouvu o zajištění péče o psy uzavřenou mezi Obcí Očihov Pro:9 Proti:0
jako objednatelem a Davidem Kubalíkem (Útulek pro Zdrželi se:0
opuštěná zvířata Jimlín) jako provozovatelem a pověřuje
paní starostku k podepsání smlouvy.

5/15/2020

Smlouvu o zajištění péče o kočky mezi Obcí Očihov jako Pro:9 Proti:0
objednatelem a Davidem Kubalíkem (Útulek pro opuštěná Zdrželi se:0
zvířata Jimlín) jako provozovatelem a pověřuje paní
starostku k podepsání smlouvy.

6/15/2020

Rozpočtovou změnu č. 5/2020 – rozpočtové opatření (ve Pro:9 Proti:0
Zdrželi se:0
výdajích-navýšení o 90.000Kč, financování 90.000Kč).

Bere na vědomí:
1. přítomno 7 členů ZO, během bodu jednání 2) 8 členů ZO a během bodu
jednání 3) 9 členů ZO.
2. odložení bodu programu – Řád veřejného pohřebiště na příští jednání ZO.
3. kontrolu plnění usnesení.
4. nabídky na prodej majetku formou výběru – obálkovou metodou „Zemědělský
kolový traktor Zetor 7711“ celkem od 8 uchazečů.
5. zveřejnění záměru Obce Očihov směnit pozemek p.č. 1912/17 (orná půda-624m2)
v k.ú. Očihov za pozemky Zemědělské společnosti Blšany s.r.o. - p.č.2892 (ostatní
plocha-151m2) a p.č. 48 (zahrada-158m2) v k.ú. Očihov.
6. upozornění zastupitele p. Braniše Václava na špatnou bezpečnost chodců a
dopravní bezpečnost na Račíně, kterou ohrožují rychle jedoucí auta od Blšan.
7. upozornění zastupitele p. Linharta Tomáše na dodržování Obecně závazné
vyhlášky č. 2/2020, o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky a o stanovení výjimečných
případů, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší, kterou ZO Očihov
schválilo na zasedání ZO dne 26.2.2020 a která zakazuje používání hlučné zábavní

pyrotechniky, zákaz neplatí od 12:00 hodin dne 31. prosince do 1:00 hodin dne 1.
ledna následujícího roku.
8. upozornění starostky paní Kronďákové Jany ohledně pálení klestí na volném
prostranství, které je možné, ale za dodržování pravidel – každé pálení (ohňostroje)
je třeba nahlásit HZS ÚK buď telefonicky (tel. 950 431 010) nebo přímo v
elektronickém formuláři na webových stránkách www.hzsoul.cz, kde je k dispozici
formulář „Ohlašování pálení“ a upozornění ohledně likvidace biologicky
rozložitelného odpadu, který je možné bezplatně uložit do velkoobjemového
kontejneru ve dvoře OÚ Očihov, v případě velkého množství je možné k nemovitosti
přistavit kontejner také bezplatně.
9. informaci p. Fajmana Zdeňka o prodeji komerčního pozemku za Kempchenem,
(využití dle ÚP – výrobní zóna).
10. návrh paní Gubíkové Kristýny opravit zastávku v Očihově.
Ukládá:
1. paní starostce podepsat všechny schválené smlouvy.
2. paní starostce zajistit cenové nabídky na výměnu svítidel.
3. paní starostce zajistit cenové nabídky na bezpečnější bezbariérový přístup do
prodejny Jednoty v Očihově.
4. paní starostce zveřejnit záměr Obce Očihov směnit pozemek p.č. 1912/17 (orná
půda-624m2) v k.ú. Očihov za pozemky Zemědělské společnosti Blšany s.r.o. p.č.2892 (ostatní plocha-151m2) a p.č. 48 (zahrada-158m2) v k.ú. Očihov.
5. paní starostce zjistit možnosti, jak zvýšit bezpečnost chodců a dopravní bezpečnost
na Račíně.
6. paní starostce zjistit cenu prodávaného komerčního pozemku za Kempchenem.
7. paní starostce zajistit cenové nabídky na novou zastávku v Očihově nebo její
opravu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------V Očihově dne 11.11.2020
S ohledem na ochranu osobních údajů byl v souladu se zákonem na ochranu
osobních údajů text zveřejňovaného usnesení upraven.

