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Zápis
Ze zasedání obecního zastupitetstva, konaného dne 13.10.2020 na OÚ Obořiště.

Počet zastupitelů: 6
Omluven: Vopička M,
Ověřovatelé: Hrubá, lng. Svojtka

Zahájení v 18:00 hodin

Návrh programu dle pozvánky:
1/ Schválení programu a ověřovatelů

2/ Ceník svozu komunálního odpadu od firmy DOKAS Dobříš,platný od

O!.O1".2O2]. a ceník svozu tříděného odpadu pro rok

ZaZt.

3/ StížnostZD Rosovice na bioodpad kolem obce.

4/ Odsouhlasení vítěze výběrových řízení na polní cestu parc.č. 898,899 v k.ú.
Obořiště.

5/ odsouhlasení zadání výběrových řízení na část místníkomunikace č.parc.

364/37,
Oprava a rekonstrukce hospody Na Návsi čp. ].13.
Oprava místníkomunikace u čp. 3,4,5 a 144.
6/ Odsouhlasení opravy budovy čp. 107 s přechodem na plynové topení.
l / Žádost o prodlouženísmlouvy o poskytování sociálních služeb - Charita Staní

-

Knín.
8/ Různé:
lnformace starosty o přípravě rozpočtu na rok 2a2L.

-

lnformace o umístění dopravního zrcadla na komunikaci lll. Třídy 00412 u
výjezdu z účelovékomunikace č.parc. 893/2 v k.ú. Obořiště.
Usnesení:
1,/ Jednání zahájil starosta obce a navrhl ověřovatele p. lng. Svojtku a paní
Hrubou, OZ souhlasí s navrhovanými ověřovateli i s programem schůze.
Pro:6,
Program byl schválen

Proti:0

2l

Starosta seznámil zastupitele o novém ceníku svozů SKO platný od
01.01.202]. a informoval o nauišení cen o 20% viz. příloha zápisu. Zároveň
přečetl dodatek ke smlouvě o dílo č. 601406. Zastupitelé tento dodatek
odsouhlasili.
Pro: 6,

Proti:0

Usnesení bylo schváleno

3/ Starosta přečetl stížnostZD Rosovice na bioodpad kolem obce (na polích}.
OZ projednalo, aby občané,kterých se to týká, byli upozorněni od starosty
písemně nebo ústně. Dále zastupitelstvo opět informuje občany, že na bio

f

14:00 - 16:00
odpad je kontejner na hřišti, kteni lze využítkaždou sobotu od
hod.
Usnesení bylo schvá leno
Pro:6, Proti:0

4l

oZ odsouhlasilo vítěze uíběrovéhořízení na polní cestu parc,č,898,899
se sídlem
v k.ú. Obořiště. Hodnotícíkomise vybrala firmu Petunia s,r,o,
Třemošenská 658, 26t 01 Příbram s nejniŽŠÍcenovou nabídkou. Zároveň
pověřuje starostu, aby podepsal smlouvu o dílo,
Usnesení bylo schváleno
Pro: 6, Proti:

0

5/ Ozsouhlasí se zadáním uýběrového řízení:
_ část místníkomunikace parc.č.364í37 v k.ú. obořiště.
- Opravu a rekonstrukci hospody Na Návsi čp, 113,
- Opravu místníkomunikace čp. 3,4,5 a L44,
zakázek
zároveň pověřuje starostu, aby vybral s komisí pro zadávání veřejných
malého rozsahu nejuýhodnější cenové nabídky,
Pro: 6, Proti:

0

Usnesení bylo schváleno

6/ azodsouhlasilo opravy na budově čp. La| @prava kotelny) a dále souhlasí
s přechodem na plynové vytápění od 01.09,2022,

Pro: 6, Proti:

0

Usnesení bylo schváleno

odsouhlasilo žádost o prodlouženísmlouvy o poskytování sociálních
na rok,
služeb - Charita starý Knín. Jedná se o finančnípříspěvek 10 000 Kč
Usneseníbylo schváleno
Pro: 6, Proti: 0

7

/ oz

8/ Různé:

-

Starosta seznámil zastupitele o přípravě rozpočtu na rok 202L spolu
na dalšíschůzi
s finančnímrnýborem. Návrh rozpočtu bude doplněn

_

zastupitelů.

Starosta seznámil zastupitele o umístění dopravního zrcadla. Z dŮvodu
špatnéviditelnosti zvýjezdu účelovékomunikace čp. S93l2 v k.Ú. ObořiŠtě
na hlavníkomunikaci lll, třídy a04t2.

Ukončeníschůzev 19:20 hodin.
Ověřil: lng. Svojtka, Vobr

Zapsala: Vitásková
l

