Zápis z jednání Zastupitelstva obce Otice č. 19
ze dne 20.6.2022
Den konání:
Hodina:
Přerušení:
Omluveni:
Jednání řídil:
Zapisovatel jednání:
Skrutátorka jednání:

20.6.2022
18.00 – 18.22
Jan Weiss, Mgr. Věra Gajdošíková
starosta Vladimír Tancík
Jana Pavlíčková
Jana Šmídová

1. Zahájení.
Starosta obce Otice Mgr. Vladimír Tancík v úvodu zahájil 19. zasedání Zastupitelstva obce Otice tím,
že přivítal všechny přítomné a dále konstatoval, že se jedná o řádné zasedání ZOO svolané dne
3.6.2022 ve smyslu § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a v souladu s §3 a §4 jednacího řádu.
Uvedl, že Zápis z 18. zasedání ZOO ze dne 14.3.2022 byl ověřen a podepsán ověřovateli zápisu Ing.
Ondřejem Lipkou a Petrem Štenclem. Nebyly shledány nedostatky a byla potvrzena platnost zápisu.
Prohlásil, že podle prezenční listiny je přítomných 13 členů zastupitelstva obce Otice, a proto dle §
92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je ZOO usnášení schopné. Dále zastupitel starosta obce ve
smyslu § 95 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích určil zapisovatelem Janu Pavlíčkovou,
skrutátorkou Janu Šmídovou a ověřovateli zápisu Ing. Pavla Mikošku a Vladimírou Pospíšilovou.

2. Volba návrhové komise pro zpracování textu usnesení k jednotlivým
bodům jednání.
Starosta navrhnul členy návrhové komise a nikdo nevznesl námitku či doplnění.
Volba členů návrhové komise
- předseda Ing. Zdeněk Kostřica
- člen
Radka Boniatti
- člen
Dagmar Šteyerová
Usnesení k bodu 2/19;
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- předseda Ing. Zdeněk Kostřica
- člen Radka Boniatti
- člen Dagmar Šteyerová
Hlasování: pro – 13, proti – 0, zdrželi se – 0

3. Návrh programu jednání Zastupitelstva obce Otice.
1.
2.
3.
4.

Zahájení.
Volba návrhové komise pro vypracování usnesení.
Schválení programu jednání.
Zpráva o plnění Usnesení Zastupitelstva obce Otice od posledního jednání.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Zápisy Finančního výboru zastupitelstva obce ze dne 28.5 a 30.5.2022.
Návrh „Závěrečného účtu obce Otice za rok 2021.“
Účetní závěrka obce Otice sestavená k 31.12.2021.
Závěrečný účet DSO Mikroregion Hvozdnice za rok 2021 a Zápis revizní komise ze dne
6.12.2021.
Porovnání položek ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné.
Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022-2026.
Smlouva evid.č.: OúO/Sspol/22/2022.
Smlouva evid.č.: OúO/Sdar/25/2022.
Informace o pracích na Změně č.1 Územního plánu obce Otice.
Zápis z činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Otice ze dne 6.6.2022.
Informace o činnosti orgánů obce.
Diskuse.
Závěr.

Starosta Vladimír Tancík vyzval přítomné zastupitele k případnému návrhu na doplnění programu
ve smyslu § 6 odst. 3 Jednacího řádu ZOO.
Usnesení k bodu 3/19;
Zastupitelstvo obce schvaluje program svého jednání tak, jak byl zveřejněn na pozvánce zastupitelům a
informaci pro občany obce na úřední desce.
Hlasování: pro –13, proti – 0, zdrželi se – 0

4. Zpráva o plnění Usnesení Zastupitelstva obce Otice od posledního jednání.
Starosta otevřel rozpravu k tomuto bodu.
Rozprava k tomuto bodu: do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta Vladimír Tancík ukončil rozpravu a požádal o přečtení návrhu k usnesení.
Usnesení k bodu 4/19;
Zastupitelstvo obce Otice bere na vědomí Zprávu o plnění Usnesení zastupitelstva obce Otice od
posledního jednání dne 14.3. 2022.
Hlasování: pro – 13, proti – 0, zdrželi se – 0

5. Zápisy Finančního výboru zastupitelstva obce ze dne 28.5.a 30.5.2022.
Předkladatelka Mgr. Dagmar Gajdošíková se z jednání omluvila, proto slovo bylo předáno Ing.
Zdeňkovi Kostřicovi. Finanční výbor neshledal žádné pochybení obce v hospodaření s finančními
prostředky. Souhlasí s čerpáním rozpočtu.
Rozprava k tomuto bodu: do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta Vladimír Tancík ukončil rozpravu a požádal o přečtení návrhu k usnesení.

Usnesení k bodu 5/19;
Zastupitelstvo obce Otice: schvaluje Zápisy Finančního výboru zastupitelstva obce ze dne 28.5.2022 a ze
dne 30.5.2022.
Hlasování: pro – 13, proti – 0, zdrželi se – 0

6. Návrh „Závěrečného účtu obce Otice za rok 2021.“
Starosta otevřel rozpravu k tomuto bodu.
Rozprava k tomuto bodu: do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta ukončil rozpravu a požádal o přečtení návrhu k usnesení.
Usnesení k bodu 6/19;
Zastupitelstvo obce Otice:
schvaluje Závěrečný účet obce Otice za rok 2021 dle zákona č. 250/2000 Sb., § 17 odst.7,
písmeno a), se všemi přílohami:
a) Návrhem závěrečného účtu za rok 2021,
b) Výkazem pro hodnocení rozpočtu-FIN 2-12,
c) Rozvahou,
d) Výkazem zisku a ztrát a přílohou,
e) Zprávou o přijatých a vyplacených transferech v roce 2021,
f) Roční zprávou o výsledcích finančních kontrol za rok 2021,
g) Důvodovou zprávou, Rozvahou, Výkazem zisku a ztrát a přílohou příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Otice,
h) Zápisy z provedených veřejnoprávních kontrol,
ch) Inventarizační zprávou za rok 2021
i) Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Otice za rok 2021.
Hlasování: pro – 13, proti – 0, zdrželi se – 0

7. Účetní závěrka obce Otice sestavená k 31.12.2021.
Starosta otevřel rozpravu k tomuto bodu.
Rozprava k tomuto bodu: do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta ukončil rozpravu a požádal o přečtení návrhu k usnesení.
Usnesení k bodu 7/19;
Zastupitelstvo obce Otice schvaluje Účetní závěrku obce Otice sestavenou k 31.12.2021.
Hlasování: pro – 13, proti – 0, zdrželi se – 0

8. Závěrečný účet DSO Mikroregion Hvozdnice za rok 2021 a Zápis revizní
komise ze dne 6.12.2021.
Starosta otevřel rozpravu k tomuto bodu.
Rozprava k tomuto bodu: do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta obce ukončil rozpravu a požádal o přečtení návrhu k usnesení.
Usnesení k bodu 8/19;
Zastupitelstvo obce Otice bere na vědomí Závěrečný účet DSO Mikroregionu Hvozdnice za rok 2021 a
Zápis z jednání revizní komise DSO Mikroregion Hvozdnice ze dne 6.12.2021.
Hlasování: pro – 13, proti – 0, zdrželi se – 0

9. Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových
předpisů pro vodné a stočné.
Starosta otevřel rozpravu k tomuto bodu.
Rozprava k tomuto bodu: do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta obce ukončil rozpravu a požádal o přečtení návrhu k usnesení.
Usnesení k bodu 9/19;
Zastupitelstvo obce Otice bere na vědomí „Porovnání položek ceny vodného a stočného podle cenových
předpisů pro vodné a stočné, včetně důvodové zprávy starosty obce k cenové politice obce.“
Hlasování: pro – 13, proti – 0, zdrželi se – 0

10. Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022-2026.
Starosta Vladimír Tancík přednesl slovo předkladatele. V souladu se zákonem 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a zákonem 128/2000 S., o obcích je právem a povinností zastupitelstva stanovit počet
zastupitelů na volební období. Stanovuje se počet 15.
Starosta otevřel rozpravu k tomuto bodu.
Rozprava k tomuto bodu: do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta obce ukončil rozpravu a požádal o přečtení návrhu k usnesení.
Usnesení k bodu 10/19;
Zastupitelstvo obce Otice:
a) schvaluje počet zastupitelů zastupitelstva obce Otice pro volební období 2022–2026 na 15
zastupitelů,
b) ukládá obecnímu úřadu předat Výpis z usnesení k tomuto bodu Magistrátu města Opavy, Ing.
Petru Sordylovi. Termín: ihned.
Hlasování: pro – 13, proti – 0, zdrželi se – 0

11. Smlouva evid.č.: OúO/Sspol/22/2022.
Starosta Mgr.Vladimír Tancík přednesl slovo předkladatele, kde informoval zastupitele o rozdělení
zůstatku finančních prostředků na bankovním účtu sdružených prostředků přípravy cyklistické
stezky Hradec nad Moravicí-Branka u Opavy-Otice – Opava mezi obcí Otice-Statutární městem
Opavou a obcí Branka u Opavy.
Starosta otevřel rozpravu k tomuto bodu.
Rozprava k tomuto bodu: do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta obce ukončil rozpravu a požádal o přečtení návrhu k usnesení.
Usnesení k bodu 11/19;
Zastupitelstvo obce Otice:
a) schvaluje smlouvu evid.č.: OúO/Sspol/22/2022 uzavíranou mezi obcí Otice, zastoupenou Mgr.
Vladimírem Tancíkem, starostou a Statutárním městem Opavou, zastoupeným Ing. Tomášem
Navrátilem, primátorem a obcí Branka u Opavy, zastoupenou PhDr. Michalem Ratajem PhD.,
starostou,
b) ukládá obecnímu úřadu zaslat Magistrátu města Opavy, Ing. Martinu Dostálovi Výpis z usnesení
k tomuto bodu. Termín: ihned.
Hlasování: pro – 13, proti – 0, zdrželi se – 0

12. Smlouva evid.č.: OúO/Sdar/25/2022
Starosta Vladimír Tancík přednesl slovo předkladatele, kde informoval zastupitele o převodu movitého
majetku poskytovaný Základní škole a Mateřské škole p.o. Jedná se o dar. Celková cena převáděného
majetku činí 180 899,80 Kč.
Starosta otevřel rozpravu k tomuto bodu.
Rozprava k tomuto bodu: do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta obce ukončil rozpravu a požádal o přečtení návrhu k usnesení.
Usnesení k bodu 12/19;
Zastupitelstvo obce Otice:
a) schvaluje smlouvu evid.č.: OúO/Sdar/25/2022 uzavíranou mezi obcí Otice, zastoupenou Mgr.
Vladimírem Tancíkem, starostou a Základní školou a Mateřskou školou Otice příspěvková
organizace, zastoupenou Mgr. Romanou Evjákovou. Účetní hodnota věcného daru škole činí
180 899,80 Kč.
Hlasování: pro – 13, proti – 0, zdrželi se – 0

13. Informace o pracích na Změně č.1 Územního plánu obce Otice.
Starosta Vladimír Tancík vyzval předkladatele o úvodní slovo. Místostarosta Roman Janáček sdělil,
že spolupráce s firmy je velmi obtížná. Není zájem o neatraktivní zakázku. Do rozpravy vstoupil

starosta Mgr. Vladimír Tancík, který k celé záležitosti doplnil, že je pochybení i z důvodu přetížení
úředníků na MMO.
Starosta otevřel rozpravu k tomuto bodu.
Rozprava k tomuto bodu: do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta obce ukončil rozpravu a požádal o přečtení návrhu k usnesení.
Usnesení k bodu 13/19;
Zastupitelstvo obce Otice bere na vědomí Informaci o pracích na Změně č.1 Územního plánu obce Otice,
vypracovanou pověřeným zastupitelem.
Hlasování: pro – 13, proti – 0, zdrželi se – 0

14. Zápis z činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Otice ze dne
6.6.2022
Starosta Vladimír Tancík vyzval předkladatele o úvodní slovo. Petr Štencel sdělil
Starosta otevřel rozpravu k tomuto bodu.
Rozprava k tomuto bodu: do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta obce ukončil rozpravu a požádal o přečtení návrhu k usnesení.
Usnesení k bodu 14/19;
Zastupitelstvo obce Otice schvaluje Zápis z činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Otice ze dne
6.6.2022.
Hlasování: pro – 13, proti – 0, zdrželi se – 0

15. Informace o činnosti orgánů obce.
Starosta otevřel rozpravu k tomuto bodu.
Rozprava k tomuto bodu: do rozpravy se přihlásil místostarosta Roman Janáček, který přednesl, že nadále
pokračuje vyřizování dotace k rekonstrukci požární zbrojnice a do konce června 2022 by mělo být přiděleno
evidenční číslo. Starosta Mgr. Vladimír Tancík doplnil, že finanční prostředky přislíbeny máme ze strany
GŘ HZS ČR a Moravskoslezského kraje, jen se dokončuje fáze administrativní. Starosta obce ukončil
rozpravu a požádal o přečtení návrhu k usnesení.
Usnesení k bodu 15/19;
Zastupitelstvo obce Otice bere na vědomí informace o činnosti orgánů obce.
Hlasování: pro – 13, proti – 0, zdrželi se – 0

16. Diskuse
Starosta otevřel diskusi.

Do diskuse se první přihlásil pan Boček. Dotazoval se, zda je nějaký zájemce na koupi kuželny. Starosta
Mgr. Vladimír Tancík sdělil, že po dohodě na ROO je veškeré nakládání s obecním majetkem pozastaveno
do komunálních voleb, protože trousit nesmysl na sociálních sítích a v restauracích bez zodpovědnosti
může kdokoli, ale zastupitelé mají trestně-právní odpovědnost a to je potom jiný úhel pohledu na věc.
Do rozpravy vstoupil místostarosta Roman Janáček a zdůraznil, že toto se řešilo na posledním zastupitelstvu
dne 14.3.2022.
Starosta obce ukončil rozpravu a požádal o přečtení návrhu k usnesení.

17. Závěr
Starosta obce Mgr. Vladimír Tancík ukončil jednání zastupitelstva obce a poděkoval všem za účast a
přípravu materiálů, popřál přítomným klidnou dovolenou a pěkné léto. Na závěr pozval zastupitele na
neformální posezení k ukončení volebního mandátu a u příležitosti úspěchu v soutěži Nejlepší starosta
období let 2018-2022.

Podpisy ověřovatelů zápisu a starosty obce:

Dne: 27.6.2022

_________________________v.r
Vladimíra Pospíšilová
zastupitel

Dne: 27.6.2022

_________________________v.r
Ing. Pavel Mikošek
zastupitel

Dne: 27.6.2022

________________________v.r
Mgr. Vladimír Tancík
starosta

