Souhrn přijatých usnesení z 17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Očihov,
které se konalo dne 17.3.2021 od 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Očihov
Zastupitelstvo obce Očihov
Schvaluje:
1/17/2021

na ověřovatele zápisu p. Šedu Vladimíra a p. Linharta Pro:8 Proti:0
Zdrželi se:0
Tomáše.

2/17/2021

program 17. veřejného zasedání ZO Očihov včetně Pro:8 Proti:0
Zdrželi se:0
doplnění.

3/17/2021

pacht pozemků o celkové výměře 242308m2 v k.ú. Očihov a Pro:8 Proti:0
Očihovec za cenu 3.000,-Kč/ha/rok žadateli: Zemědělská Zdrželi se:0
společnost Blšany s.r.o., Náměstí 107, 439 88 Blšany a
pověřuje paní starostku k podepsání smlouvy o zemědělském
pachtu.

4/17/2021

pronájem prostor v budově OÚ Očihov k provozování pošty Pro:8 Proti:0
Partner za nájemné ve výši 1,-Kč/měsíc žadateli: Farma Zdrželi se:0
Rymáň s.r.o., Běsno 18, 439 86 Kryry a pověřuje paní
starostku k podepsání nájemní smlouvy.

5/17/2021

Dohodu o výběru poplatků a předání dokladů včetně Pro:8 Proti:0
obsahu a udělení Plné moci, formy a postupu uplatňování Zdrželi se:0
slev mezi Obcí Očihov a firmou Marius Pedersen a.s.,
Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové a pověřuje paní
starostku k podepsání dohody.

6/17/2021

finanční příspěvek z rozpočtu obce Očihov Svazu tělesně Pro:7 Proti:1
postižených v ČR z.s., MO Podbořany ve výši 3.000Kč a Zdrželi se:0
pověřuje paní starostku k podepsání veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Očihov.

7/17/2021

neposkytnutí finančního příspěvku na činnost spolku z Pro:8 Proti:0
rozpočtu obce Očihov Svazu tělesně postižených v ČR z.s., Zdrželi se:0
OO Louny.

8/17/2021

neposkytnutí finančního příspěvku na „Sociální automobil“ Pro:8 Proti:0
z rozpočtu obce Očihov Svazu tělesně postižených v ČR z.s., Zdrželi se:0
OO Louny.

9/17/2021

neposkytnutí finančního příspěvku na činnost spolku z Pro:8 Proti:0
rozpočtu obce Očihov Svazu neslyšících a nedoslýchavých Zdrželi se:0
osob v ČR z.s., ZON Louny p.s.

10/17/2021 finanční příspěvek ve výši 25.000Kč na realizaci projektu Pro:8 Proti:0
spojeného s vybudováním DČOV pro objekt č.ev. 3 v Zdrželi se:0
Očihově žadateli: fyzická osoba a pověřuje paní starostku k
podepsání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z
rozpočtu obce Očihov.

11/17/2021 Smlouvu o zřízení věcného břemene – č.sml. Pro:8 Proti:0
9900105494_1/VB mezi Obcí Očihov a GasNet, s.r.o., Zdrželi se:0
Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad labem, zastoupena na
základě plné moci společností GasNet Služby, s.r.o.,
Plynárenská 499/1, 602 00 Brno a fyzickou osobou a
pověřuje paní starostku k podepsání smlouvy.
12/17/2021 zveřejnění záměru pronajmout část pozemku st.p.č. 4/4 v Pro:8 Proti:0
Zdrželi se:0
k.ú. Očihov.
13/17/2021 zveřejnění záměru prodat pozemky v k.ú. Očihov: p.p.č. Pro:6 Proti:2
1353/11 a p.p.č. 1353/44, jako celek, za odhadní cenu a Zdrželi se:0
veškeré náklady spojené s prodejem.
14/17/2021 Rozpočtovou změnu č. 1/2021, rozpočtové opatření (v Pro:8 Proti:0
příjmech-navýšení o 88.900,-Kč, financování -88.900,-Kč). Zdrželi se:0
15/17/2021 projednalo žádost fyzické osoby o odkoupení pozemku v Pro:8 Proti:0
majetku Obce Očihov – část st.p.č. 1/5 v k.ú. Očihov a Zdrželi se:0
rozhodlo, že pokud bude obec předmětný pozemek prodávat,
tak za odhadní cenu a veškeré náklady spojené s prodejem
pozemků.
Bere na vědomí:
1. přítomno 8 členů ZO.
2. kontrolu plnění usnesení.
3. obnovení provozu Pošty Partner v Očihově. Předpoklad otevření pošty Partner v
prostorách budovy OÚ Očihov je 3.5.2021.
4. oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí, která potrvá od 1.4.2021
přibližně do 30.9.2021.
5. odložení bodu jednání „Záměr obce Očihov prodat pozemky pro výstavbu
rodinných domů“ na příští jednání ZO.
6. položkový rozpočet na úpravu schodiště Očihov č.p. 1
Ukládá:
1. paní starostce podepsat všechny schválené smlouvy.
2. paní starostce zajistit zpracování znaleckého posudku pro převod pozemků: p.p.č.
1353/11 a p.p.č. 1353/44 v k.ú. Očihov.
------------------------------------------------------------------------------------------------------V Očihově dne 22.3.2021
S ohledem na ochranu osobních údajů byl v souladu se zákonem na ochranu
osobních údajů text zveřejňovaného usnesení upraven.

