ZÁPIS
z 24. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Očihov konaného dne 19.12.2016
od 17.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Očihov
Přítomní zastupitelé obce Očihov: Kronďáková Jana, Braniš Václav, Braniš Zdeněk,
Braniš Pavel, Šeda Vladimír, Fric Roman, Andrle Jiří, Linhart Martin, Linhart
Tomáš
(Příloha č.1 - Prezenční listina)
Omluven:
Neomluven:
Hosté:
Veřejnost:
------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Zahájení
Starostka obce zahájila veřejné zasedání Zastupitelstva obce (ZO) v 17.00 hodin v
zasedací místnosti OÚ Očihov, přivítala členy ZO a přítomné občany. Konstatovala,
že dle presenční listiny, je přítomno 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.
Fric Roman.
24. 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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Schválení ověřovatelů zápisu a programu jednání ZO
Paní starostka navrhla na ověřovatele zápisu: p. Šedu Vladimíra a p. Braniše Pavla.
Hlasování
Výsledek hlasování: Pro:9
Proti:0
Zdrželi se:0
Usnesení č. 1/24/2016 bylo schváleno.
ZO Očihov schvaluje na ověřovatele zápisu p. Šedu Vladimíra a p. Braniše Pavla.
Paní starostka přečetla program jednání ZO. Dala podnět k připomínkám, doplnění
nebo jinému návrhu. K návrhu programu nebyly vzneseny žádné připomínky, dotazy
PROGRAM (Příloha č.2)
1. Zahájení
2. Schválení ověřovatelů zápisu a programu jednání ZO
3. Kontrola usnesení
4. 6. obecní ples – organizace
5. Odměny zastupitelů od 1.1.2017
6. Cena stočného na rok 2017

7. Cena za vývoz směsného komunálního odpadu na rok 2017
8. Plán akcí na rok 2017
9. Rozpočet na rok 2017
10.Rozpočtový výhled na rok 2018-2019
11.Plán inventur-příkaz starosty k provedení inventarizace majetku obce k
31.12.2016
12.Rozpočtová změna
13.Různé
14.Diskuse
15.Souhrn usnesení
16.Závěr
Hlasování
Výsledek hlasování: Pro:9 Proti:0 Zdrželi se:0
Usnesení č. 2/24/2016 bylo schváleno.
ZO Očihov schvaluje program 24. veřejného zasedání ZO.
------------------------------------------------------------------------------------------------------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, dle sdělení SPÚ by k podpisu
smlouvy mělo dojít cca v 1.Q.2017
=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) – schválené prodeje (Lenka Andrlová a Petr Žáček, manželé
Anna a Tomáš Gregorovi) – příprava smluv
=Záměr 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 - splněno (záměr vyvěšen od 21.10.2016) – prozatím bez zájemce

=zjistit možnosti umístění dopravního zrcadla na nepřehledné místo, tj. naproti
výjezdu od prodejny Jednoty v Očihově – dle sdělení p. Heryšera ze SÚS ÚK, provoz
Podbořany si budeme muset zrcadlo pořídit na vlastní náklady a požádat o jeho
umístění MěÚ Podbořany, odbor dopravy, SÚS si zrcadla objednává u firmy Zdeněk
Patera ze Žatce a doporučují nám pořídit zrcadlo obdélníkové největší o rozměrech
800x1000
Kruhové zrcadlo o průměru 600(3,4) - 4.000Kč

Obdélníkové zrcadlo 600x800(4,3) - 6.500Kč

Kruhové zrcadlo o průměru 900(5,1) - 6.800Kč
Kruhové zrcadlo o průměru 1200(9,1) - 8.500Kč Obdélníkové zrcadlo 800x1000(6,6) - 8.400Kč

=dopravní zrcadlo na křižovatce Kryry, Podbořany - při odbočení z centra obce
směrem na Kryry je špatně v zrcadle vidět – problém konzultován s p. Heryšerem ze
SÚS ÚK, provoz Podbořany – ke konci roku zkusit požádat SÚS o řešení situace na
křižovatce (zrcadlo nové, přemístění, ...) - po prohlídce zrcadla bylo zjištěno, že je zde
umístěno zrcadlo největší, které může být, jediným řešením by bylo posunout zrcadlo,
nebo značku, která se v zrcadle odráží
ZO Očihov bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------4. 6. obecní ples – organizace
Paní starostka-opět podala informace:
- datum konání 6. Obecního plesu Obce Očihov a Kempchen s.r.o.– sobota 14.1.2017
od 20:00 hod. na sále KD Očihov, kapela – hudební skupina „ELEMENTS“,
pořadatelé, šatnář – zajištěno (hasiči, pí. Pěnkavová), objednáno půlnoční
překvapení, cena vstupenek – 100Kč
- bar na sále KD – hasiči (bez příspěvku za pořadatelskou službu a občerstvení pro
kapelu)
- bar v předsálí KD – p. Milan Schütz (bez příspěvku za konzumačku pro obsluhu u
vstupu a úklid WC během celé akce)
ZO Očihov bere na vědomí.
------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Odměny zastupitelů od 1.1.2017
Paní starostka-seznámila ZO Očihov se změnou nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, kterou schválila vláda na svém
jednání dne 28.11.2016, touto novelou dochází k navýšení odměn za výkon funkce
uvolněným i neuvolněným členům zastupitelstva s účinností od 1.1.2017(Příloha č.3).
ZO Očihov bere na vědomí.
------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Cena stočného na rok 2017
Paní starostka-stanovení ceny stočného bylo projednáno na jednání FV dne
2.12.2016 (Příloha č.4-Náklady na ČOV) - bylo doporučeno navýšit cenu stočné o 2,-Kč
na 30,-Kč/m3 pro rok 2017.

Paní starostka dala podnět k připomínkám nebo jinému návrhu.
Pan Šeda Vladimír podal návrh – cenu ponechat - stočné pro rok 2017 – 28,-Kč/m3
Hlasování
Výsledek hlasování: Pro:1 (p.Šeda V.)
Usnesení nebylo přijato.

Proti:8

Zdrželi se:0

Paní starostka - podala návrh na cenu stočného pro rok 2017 ve výši 30,-Kč/m3.
Hlasování
Výsledek hlasování: Pro:8 Proti:1 (p.Šeda V.) Zdrželi se:0
Usnesení č. 3/24/2016 bylo schváleno.
ZO Očihov schvaluje cenu stočného pro rok 2017 ve výši 30,-Kč/m3.
------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Cena za vývoz směsného komunálního odpadu na rok 2017
Paní starostka-stanovení ceny za vývoz směsného KO na rok 2017 bylo projednáno
na jednání FV dne 2.12.2016 - bylo doporučeno zachovat ceník odvozu a odstranění
směsného komunálního odpadu z roku 2016 i pro rok 2017.
Paní starostka dala podnět k připomínkám nebo jinému návrhu.
Hlasování
Výsledek hlasování: Pro:9 Proti:0 Zdrželi se:0
Usnesení č. 4/24/2016 bylo schváleno.
ZO Očihov schvaluje zachovat ceník odvozu a odstranění směsného komunálního
odpadu v obci Očihov z roku 2016 i pro rok 2017.
------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Plán akcí na rok 2017
Paní starostka-na minulém jednání ZO Očihov byl předložen ZO návrh Plánu akcí na
rok 2017, který byl projednán a doplněn na jednání FV dne 2.12.2016 a dále doplněn
o Výhled akcí na další roky, včetně plnění plánu akcí na rok 2016 (Příloha č.5):
Bezdrátový rozhlas

190.000Kč

Realizace v roce 2016 , Fakturace v roce 2017 dle SoD za 189.970Kč
Kabelizace veřejného osvětlení – II. Etapa – projekt
Komunikace od čp. 13 (Demeterovi) – čp.72 (Jedličkovi) – projekt
Kulturní dům - oprava soc.zařízení – projekt

60.000Kč
50.000Kč

40.000Kč

Využití objektu čp. 29 – Floriánovna – komplexní návrh na řešení –
projekt

160.000Kč

Chodník směrem na Račín – projekt

100.000Kč

Využití objektu čp. 7-přízemí budovy OÚ (OÚ+soc.zázemí)

300.000Kč

Pořízení traktorového nosiče, štěpkovače a kontejnerů pro obec
Očihov

1.200.000Kč

K realizaci projektu dojde pouze v případě získání dotace.
Hřbitov – křížek

?

Paní starostka dala podnět k připomínkám nebo jinému návrhu.
Hlasování
Výsledek hlasování: Pro:9 Proti:0 Zdrželi se:0
Usnesení č. 5/24/2016 bylo schváleno.
ZO Očihov schvaluje Plán akcí obce Očihov na rok 2017.
Výhled na další roky:
Hřiště s umělým povrchem

?

Využití objektu čp. 29 - Floriánovna

?

Oprava chodníku od Blažků směrem na Podbořany

?

Prostranství před OÚ – projekt

100.000Kč

ZO Očihov bere na vědomí.
------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Rozpočet na rok 2017
Paní starostka-návrh rozpočtu (Příloha č.6) byl projednán na jednání FV dne
2.12.2016, byl vyvěšen po dobu min. 15 dnů - od 2.12.2016 do 18.12.2016 na úřední
a elektronické úřední desce OÚ Očihov.
Návrh rozpočtu byl sestaven a předložen jako přebytkový - příjmy ve výši 4.877.000,Kč, výdaje ve výši 4.465.000,-Kč, financování ve výši 412.000,-Kč, z toho splátka
úroků z úvěru -345.300,-Kč a změna stavu krátkodobých prostředků -66.700,-Kč.

K návrhu nebyly uplatněny připomínky, přímo na jednání ZO byly upraveny (výdaje):
Kulturní dům - oprava soc.zařízení, topení –
zpracování projektové dokumentace (3392 6121)

+40.000,00

Využití objektu čp. 29 – Floriánovna – zpracování
projektové dokumentace (3639 6121)

+60.000,00

Prostranství před budovou OÚ – z zpracování
projektové dokumentace (6171 6121)

-100.000,00

Vratka nevyčerpané dotace - volby 2016 (6402
5364)
Celkem navýšení výdajů o

+9.600,00

9.600,00

Paní starostka-navrhla schválit Rozpočet na rok 2017 včetně závazných ukazatelů,
upravený o výše uvedené výdaje (navýšení o 9.600Kč) jako přebytkový - příjmy ve
výši 4.877.000,-Kč, výdaje ve výši 4.474.600,-Kč (financování ve výši 402.400,-Kč, z
toho splátka úroků z úvěru -345.300,-Kč, změna stavu krátkodobých prostředků
-57.100,-Kč).
Paní starostka dala podnět k připomínkám nebo jinému návrhu.
Hlasování
Výsledek hlasování: Pro:9 Proti:0 Zdrželi se:0
Usnesení č. 6/24/2016 bylo schváleno.
ZO Očihov schvaluje Rozpočet obce Očihov na rok 2017 jako přebytkový - příjmy
ve výši 4.877.000,-Kč, výdaje ve výši 4.474.600,-Kč, financování ve výši 402.400,Kč, z toho splátka úroků z úvěru -345.300,-Kč, změna stavu krátkodobých
prostředků -57.100,-Kč.
–----------------------------------------------------------------------------------------------------10. Rozpočtový výhled na rok 2018-2019
Paní starostka-návrh rozpočtového výhledu (Příloha č.7) byl projednán na jednání FV
dne 2.12.2016, byl vyvěšen po dobu min. 15 dnů - od 2.12.2016 do 18.12.2016 na
úřední a elektronické úřední desce OÚ Očihov - nebyly uplatněny připomínky k
návrhu
Návrh rozpočtového výhledu byl sestaven a předložen jako schodkový - příjmy ve výši
4.180.000,-Kč, výdaje ve výši 4.400.000,-Kč, financování ve výši 220.000,-Kč, z toho
splátka úroků z úvěru -346.000,-Kč a změna stavu krátkodobých prostředků
566.000,-Kč.

Paní starostka dala podnět k připomínkám nebo jinému návrhu.
Hlasování
Výsledek hlasování: Pro:9 Proti:0 Zdrželi se:0
Usnesení č. 7/24/2016 bylo schváleno.
ZO Očihov schvaluje Rozpočtový výhled obce Očihov na rok 2018-2019 jako
schodkový - příjmy ve výši 4.180.000,-Kč, výdaje ve výši 4.400.000,-Kč, financování
ve výši 220.000,-Kč, z toho splátka úroků z úvěru -346.000,-Kč, změna stavu
krátkodobých prostředků 566.000,-Kč.
------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Plán inventur-příkaz starosty k provedení inventarizace majetku obce k
31.12.2016
Paní starostka-seznámila přítomné s Plánem inventur-příkaz starostky k provedení
inventarizace majetku obce k 31.12.2016 (Příloha č.8) dle Směrnice k inventarizaci
majetku a závazků
Inventarizační komise:
Členové: Linhart Tomáš, Šeda Vladimír, Braniš Pavel
Náhradníci: Braniš Zdeněk, Braniš Václav
Termín provedení inventarizace: 22.12.2016
Zahájení inventarizace:22.12.2016
Ukončení inventarizace:31.1.2017

ZO Očihov bere na vědomí.
------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Rozpočtová změna
Paní starostka-seznámila ZO Očihov s rozpočtovou změnou č. 5/2016 (Příloha č.9),
vysvětlení podala účetní obce pí. Dandová – jedná se o provedení rozpočtové změny
č. 5/2016 – rozpočtové opatření (v příjmech-navýšení o 1.656.500Kč, ve výdajíchnavýšení o 0Kč, financování -1.656.500Kč).
Paní starostka dala podnět k připomínkám nebo jinému návrhu.
Hlasování
Výsledek hlasování: Pro:9 Proti:0 Zdrželi se:0
Usnesení č. 8/24/2016 bylo schváleno.
ZO Očihov schvaluje Rozpočtovou změnu č. 5/2016 (v příjmech-navýšení o
1.656.500Kč, ve výdajích-navýšení o 0Kč, financování -1.656.500Kč).
------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Různé
------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Diskuse
-probíhala k jednotlivým bodům
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. Souhrn usnesení
Souhrn přijatých usnesení z 24. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Očihov,
které se konalo dne 19.12.2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Očihov
Zastupitelstvo obce Očihov
Schvaluje
1/24/2016 ověřovatele zápisu p. Šedu Vladimíra a p. Braniše Pavla.
2/24/2016

program 24. veřejného zasedání ZO Očihov.

3/24/2016

cenu stočného pro rok 2017 ve výši 30,-Kč/m3.

4/24/2016

zachovat ceník odvozu a odstranění směsného komunálního
odpadu v obci Očihov z roku 2016 i pro rok 2017.

5/24/2016

Plán akcí obce Očihov na rok 2017.

6/24/2016

Rozpočet obce Očihov na rok 2017 jako přebytkový - příjmy ve
výši 4.877.000,-Kč, výdaje ve výši 4.474.600,-Kč, financování ve
výši 402.400,-Kč, z toho splátka úroků z úvěru -345.300,-Kč,
změna stavu krátkodobých prostředků -57.100,-Kč.

7/24/2016

Rozpočtový výhled obce Očihov na rok 2018-2019 jako
schodkový - příjmy ve výši 4.180.000,-Kč, výdaje ve výši
4.400.000,-Kč, financování ve výši 220.000,-Kč, z toho splátka
úroků z úvěru
-346.000,-Kč, změna stavu krátkodobých
prostředků 566.000,-Kč.

8/24/2016

Rozpočtovou změnu č. 5/2016 (v příjmech-navýšení o
1.656.500Kč, ve výdajích-navýšení o 0Kč, financování
-1.656.500Kč).

Neschvaluje
Bere na vědomí
1. kontrolu plnění usnesení.
2. informace o organizaci 6. Obecního plesu Obce Očihov a Kempchen s.r.o.
-14.1.2017 od 20.00 hod. - KD Očihov, vstupné 100Kč.
3. informace o odměnách zastupitelů od 1.1.2017.
4. Výhled akcí na další roky, plnění plánu akcí na rok 2016 a Plán inventur - příkaz
starostky k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2016.
Ukládá
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. Závěr
Paní starostka ukončila zasedání ZO v 18:30 hodin.
Poděkovala všem přítomným za účast na jednání.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Zveřejnění informace o konání 24. zasedání ZO Očihov (Program)
3. Informace o odměnách zastupitelů od 1.1.2017
4. Náklady na ČOV
5. Plán akcí na rok 2017+Výhled akcí na další roky včetně plánu akcí na rok 2016 a jeho plnění
6. Rozpočet na rok 2017
7. Rozpočtový výhled na rok 2018-2019
8. Plán inventur - příkaz starostky k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2016
9. Rozpočtová změna č. 5/2016

V Očihově dne 27.12.2016
Zapsala: Dandová Blanka

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

Ověřovatelé zápisu: Šeda Vladimír

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

Braniš Pavel

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

Starostka obce: Kronďáková Jana

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

Místostarosta obce: Braniš Václav

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

