Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Občov
ze dne 2. 3. 2022 – č. 2022/03/02
Přítomní zastupitelé:
Omluveni:
Místo konání:
Přílohy zápisu:

Kosán Jaroslav, Kosán Karel, MUDr. Mach Zbyněk, Ing. Vlčková Jana,
Volfová Marie, Žurek Štěpán
Doležal David
sál restaurace v Občově
------

____________________________________________________________________________________
Starosta provedl zahájení s konstatováním, že zastupitelstvo je usnášeníschopné, přítomno 6 ze 7 členů
zastupitelstva a přivítal všechny přítomné zastupitele a občany.
Starosta přednesl program zasedání:
1. Schválení programu zasedání zastupitelstva;
2. Volba a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu;
3. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva;
4. Pronájem místní restaurace, včetně stanovení nájemného;
5. Schválení změny územního plánu č. 3 ve zkráceném postupu podle § 6 odst. a) a podle § 55a
zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;
6. Žádost o povolení prodloužení hudební produkce a povolení k užívání pozemku – manželé
Žurkovi;
7. Žádost o povolení prodloužení hudební produkce – SDH Občov;
8. Rozpočtové opatření č. 10/2021;
9. Různé;
10. Usnesení, Závěr

1.

Schválení programu
Přítomnými nebyl podán žádný návrh do programu jednání obecního zastupitelstva, nebyly vzneseny
námitky proti navrženému programu, starosta dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce schvalují program jednání obecního zastupitelstva
obce Občov
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Hlasování
6
0
0
Zastupitelé schválili program jednání zastupitelstva usnesením č. 2022/03/02 - 1

2.

Volba a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce schvalují zapisovatelem zápisu pana Karla Kosána
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Hlasování
6
0
0
Zastupitelé schválili zapisovatelem zápisu pana Karla Kosána usnesením č. 2022/03/02 - 2

Návrh usnesení:

Zastupitelé obce schvalují ověřovatele zápisu paní Marii Volfovou a pana
Štěpána Žurka
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Hlasování
6
0
0
Zastupitelé schválili ověřovatele zápisu paní Marii Volfovou a pana Štěpána Žurka
usnesením č. 2022/03/02 - 3
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3.

Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
Starosta provedl kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva.

4.

Pronájem pohostinství v obci Občov včetně stanovení nájemného
Na základě usnesení č. 2021/12/8 – 4 ze zasedání obecního zastupitelstva dne 8. 12. 2021 byl
zveřejněn záměr pronájmu pohostinství v obci Občov. V řádném termínu se přihlásil 1 zájemce –
spolek Občovánek.
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce schvalují, uzavření smlouvy na pronájem pohostinství na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou v délce 3 měsíce a výší nájemného 200,-Kč/měsíc
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Hlasování
6
0
0
Zastupitelé schválili, uzavření smlouvy na pronájem pohostinství na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou v délce 3 měsíce a výší nájemného 200,-Kč/měsíc usnesením č. 2022/03/02 - 4
Zastupitelé pověřují starostu obce podepsáním nájemní smlouvy a dále předáním a sepsáním
inventáře.

5.

Schválení změny územního plánu č. 3 ve zkráceném postupu podle § 6 odst. a) a podle § 55a
zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce schvalují změnu územního plánu č. 3 ve zkráceném postupu
podle § 6 odst. a) a podle § 55a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Hlasování
6
0
0
Zastupitelé schválili změnu územního plánu č. 3 ve zkráceném postupu podle § 6 odst. a) a podle § 55a
zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů usnesením č. 2022/03/02 – 5

6.

Žádost o povolení prodloužení hudební produkce a povolení k užívání pozemku – manželé Žurkovi
Žádost manželů Žurkových o povolení hudební produkce na místním hřišti dne 11. 6. 2022
od 22:00 hod do 12. 6. 2022 04:00 hod a povolení užívání pozemku „obecního hřiště“.
Návrh usnesení:
Zastupitelé schvalují povolení prodloužení hudební produkce na místním hřišti
dne 11. 6. 2022 od 22:00 hod do 12. 6. 2022 04:00 hod a povolují užívání pozemku „obecního hřiště“
od 9. 6. 2022 do 13. 6. 2022 včetně.
Hlasování
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
5
0
1
Žurek Štěpán

Zastupitelé schválili povolení prodloužení hudební produkce na místním hřišti dne 11. 6. 2022
od 22:00 hod do 12. 6. 2022 04:00 hod a povolují užívání pozemku „obecního hřiště“
od 9. 6. 2022 do 13. 6. 2022 včetně usnesením č. 2022/03/02 – 6
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7.

Žádost o povolení prodloužení hudební produkce – SDH Občov
Návrh usnesení:
Zastupitelé schvalují povolení prodloužení hudební produkce v obecním sále dne
5. 3. 2022 od 22:00 hod do 6. 3. 2022 02:00 hod.
Hlasování
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
6
0
0
Zastupitelé schválili povolení prodloužení hudební produkce v obecním sále dne 5. 3. 2022
od 22:00 hod do 6. 3. 2022 02:00 hod usnesením č. 2022/03/02 – 7
.

8.

Rozpočtové opatření č. 10/2021
Starosta dal na vědomí zastupitelům Rozpočtové opatření č. 10/2021.

2.

Různé
Návrh usnesení:
Zastupitelé schvalují záměr odkupu části pozemku č. p. 19 ve
vlastnictví pana Černého
Hlasování
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
6
0
0
Zastupitelé schválili záměr odkupu části pozemku č. p. 19 ve vlastnictví pana Černého
usnesením č. 2022/03/02 – 8

Návrh usnesení:
Zastupitelé schvalují poskytnutí příspěvku pro válkou postiženou
Ukrajinu na fond Červeného kříže ve výši 20.000,-Kč
Hlasování
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
6
0
0
Zastupitelé schválili poskytnutí příspěvku pro válkou postiženou Ukrajinu na fond Červeného kříže ve
výši 20.000,-Kč usnesením č. 2022/03/02 – 9

3.

Závěr – ukončení zasedání
Schválení závěrečného usnesení
Návrh závěrečného usnesení: Zastupitelstvo obce Občov na zasedání obecního zastupitelstva obce
dne 02. 03. 2022 schválilo usnesení č. 2022/03/02–1 až č. 2022/03/02–9
Hlasování

Zapsal: Kosán Karel

PRO
6

Ověřili: Volfová Marie

Štěpán Žurek
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PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

