ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE OBČOV
ze dne 14.12.2012

Přítomni: Lubomír Kuba, Dana Řehořová, Pavel Manych, Petr Švec,
Jaroslav Kosán, Karel Kosán
Omluven: Zbyněk Mach

1. Seznámení s programem (schváleno 6 hlasy)
2. Projednání žádosti o směnu pozemku 451/56 a 451/57 (schváleno 0
hlasy, neschváleno 6 hlasy)
3. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na
pozemku 451/43 – 451/54 (tři přípojky ČEZ) (schváleno 6 hlasy)
4. Projednání rozpočtového opatření 4,5,6 /2012 ( schváleno 6 hlasy)
5. Projednání smlouvy o spolupráci s firmou Bosák bus s.r.o. (schváleno 6
hlasy)
6. Projednání stavebního záměru – řadové domky (schváleno 0 hlasy,
neschváleno 6 hlasy)
7. Projednání návrhu na zpětný odkup parcely 451/21 p. Růžička. Náklady
vyčísleny celkem 294 500Kč. ( Schváleno 6 hlasy)
8. Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy prodej pozemku 451/21 panu Hovorkovi,
Solenice 47 za sumu 310 000Kč.
9. Projednání rozpočtového provizória 1. – 3. 2013. Obec Občov bude
hospodařit v měsíci lednu – březnu 2013 v každém měsíci 1/12 rozpočtu
předchozího roku. ( schváleno 6 hlasy)
10.Projednání zpracování žádosti na dotaci na výstavbu ČOV a výběrového
řízení. Žádost na zemědělském intervenčním fondu. Byly osloveny tři
firmy. Jedna vůbec návrh nedodala.
1. firma PROVOD – ing. společnost s.r.o.
Ústí nad Labem, V Podhájí 226/28
Celková cena : 660 600 Kč s daní

2. firma Projektový a architektonický ateliér s.r.o. –
Plzeň , Barandova 404/28
Celková cena : 746 000Kč s daní
Hlasováním byla vybrána firma PROVOD 6 hlasy pro zpracování žádosti o
dotaci na výstavbu ČOV a výběrového řízení. Starosta obce je pověřen o
sepsání smlouvy s výše uvedenou firmou za podmínek, že finanční úhrada bude
provedena až po získání dotace na výstavbu splaškové kanalizace a ČOV.
11.Různé :
a) Zastávka – výstavba bude až na jaře. Žádná firma nedá záruky v tomto
zimním období
b) Pozvání na Občovské koledování v Občově u kapličky dne 25.12.2012
v 17 hodin
c) Plynofik – věcná břemena budou podle platných podmínek z roku 2003

Ověřovatelé: Řehořová Dana
Švec Petr

Zapsal: Kosán Jaroslav

Vyvěšeno dne 17.12.2012

Sejmuto dne: 4.1.2012

