Zápis z jednání Zastupitelstva obce Otice
č. 14 ze dne 7.5.2021
Den konání:
Hodina:
Přerušení:
Omluveni:
Jednání řídil:
Zapisovatel jednání:
Skrutátorka jednání:

7.5.2021
17.30 – 18.05
Dagmar Šteyerová, Jan Weiss
Mgr. Vladimír Tancík
Patrik Lestly
Ing. Kristýna Hrušková

1. Zahájení.
Starosta obce v úvodu zahájil 14. zasedání Zastupitelstva obce Otice tím, že přivítal všechny
přítomné a konstatoval, že se jedná o řádné zasedání ZOO svolané dne 28.4.2021 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 13. zasedání ZOO ze dne 8.2.2021 byl ověřen a podepsán ověřovateli zápisu
Romanem Janáčkem a Ing. Ondřejem Lipkou. Nebyly shledány nedostatky a byla potvrzena
platnost zápisu. Prohlásil, že podle prezenční listiny je přítomných 13 zastupitelů obce Otice,
a proto dle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je ZOO usnášenlivě schopné.
Dále starosta obce ve smyslu § 95 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích určil
zapisovatelem Patrika Lestlyho, skrutátorkou Ing. Kristýnu Hruškovou a ověřovatele zápisu
Jiřího Tobíka a Vladimíru 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
Petr Štencel
- člen
Radek Sukeník

Usnesení k bodu 2/14:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení:
Ing. Zdeněk Kostřica – předseda,
Petr Štencel – člen,
Radek Sukeník – člen,
Hlasování: pro – 13, proti – 0, zdrželi se – 0

3. Návrh programu jednání Zastupitelstva obce Otice.
1. Zahájení.
2. Volba návrhové komise pro vypracování usnesení.
3. Schválení programu jednání.
4. Zpráva o plnění Usnesení Zastupitelstva obce Otice od posledního jednání.
5. Závěrečný účet Mikroregionu Hvozdnice za rok 2020.
6. Zápisy kontrolního výboru ze dne 24.3.2021.
7. Zápis č.13 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Otice ze dne 28.3.2021.
8. Smlouva evid.č.: OúO/Sbř/18/2021.
9. Změna č. 1 Územního plánu obce Otice.
10. Informace o činnosti orgánů obce.
11. Diskuse.
12. Závěr.
Starosta obce vyzval přítomné zastupitele k případnému návrhu na doplnění programu ve
smyslu § 6 odst. 3 Jednacího řádu ZOO. Starosta požádal zastupitelé, aby schválili doplnění
návrh programu o bod, který je veden pod názvem „Použití fondu obnovy a rozvoje ČOV“
jako pod číslo 10, s tím, že ostatní body se posunou vzestupně. Dále o doplnění programu o
bod s názvem „Informace o kulturních akcích v 1. pololetí roku 2021“ požádala
zastupitelka Boniatti.

Usnesení k bodu 3/14:
Zastupitelstvo obce schvaluje program svého jednání tak, jak byl zveřejněn na pozvánce
zastupitelům a informaci pro občany obce na úřední desce s tím, že se dále zařazuje do
programu zasedání bod č.10 s názvem Použití Fondu obnovy a rozvoje ČOV a bod č. 11
s názvem Informace o kulturních akcích v 1. pololetí roku 2021. Další body jsou
posunuty o dva vzestupně.
1. Zahájení.
2. Volba návrhové komise pro vypracování usnesení.
3. Schválení programu jednání.
4. Zpráva o plnění Usnesení Zastupitelstva obce Otice od posledního jednání.
5. Závěrečný účet Mikroregionu Hvozdnice za rok 2020.
6. Zápisy kontrolního výboru ze dne 24.3.2021.
7. Zápis č.13 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Otice ze dne 28.3.2021.
8. Smlouva evid.č.: OúO/Sbř/18/2021.
9. Změna č. 1 Územního plánu obce Otice.
10. Použití fondu obnovy a rozvoje ČOV
11. Informace o kulturních akcích v 1.pololetí roku 2021
12. Informace o činnosti orgánů obce.
13. Diskuse.
14. Závěr.
Hlasování: pro –13, proti – 0, zdrželi se – 0

4. Zpráva o plnění Usnesení Zastupitelstva obce Otice od
posledního jednání.
Starosta přednesl slovo předkladatele.
Rozprava k tomuto bodu: do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

Usnesení k bodu 4/14:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva obce od
posledního jednání 8.2.2021.
Hlasování: pro – 13, proti – 0, zdrželi se – 0

5. Závěrečný účet Mikroregionu Hvozdnice za rok 2020
Starosta přednesl slovo předkladatele.
Rozprava k tomuto bodu: do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

Usnesení k bodu. 5/14:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Hvozdnice za rok
2020.
Hlasování: pro – 13, proti – 0, zdrželi se – 0

6. Zápisy kontrolního výboru ze dne 24.3.2021
Starosta předal slovo předkladateli, Petru Štencelovi, předsedovi kontrolního výboru.
Zastupitel Petr Štencel zhodnotil v krátkosti práci kontrolního výboru.
Rozprava k tomuto bodu: do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

Usnesení k bodu 6/14:
Zastupitelstvo obce schvaluje Zápisy Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Otice ze
dne 24.3.2021.
Hlasování: pro – 13, proti – 0, zdrželi se – 0

7. Zápis č.13 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Otice
ze dne 28.3.2021.
Starosta předal slovo předkladateli, Věře Gajdošíkové. Předsedkyně finančního výboru
vyhodnotila v krátkosti stav rozpočtu obce Otice.
Starosta doplnil, že z důvodu kompenzačního balíčku v celkové výši 1,8 mil. Kč byly daňové
příjmy s přebytkem 400tis. Kč oproti roku 2020.
Rozprava k tomuto bodu: do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

Usnesení k bodu 7/14:
Zastupitelstvo obce schvaluje Zápis č.13 Finančního výboru Zastupitelstva obce Otice ze
dne 28.3.2021.
Hlasování: pro – 13, proti – 0, zdrželi se – 0

8. Smlouva evid.č.: OúO/Sbř/18/2021.
Starosta přednesl slovo předkladatele.
Rozprava k tomuto bodu:
Zastupitel Kostřica se přihlásil do rozpravy, oznámil střet zájmu a požádal starostu obce Otice
o hlasování zastupitelstva o jeho možnosti hlasovat v rámci tohoto bodu programu zasedáni.
Starosta obce nechal hlasovat zastupitelstvo obce, jestli zastupitel Kostřica může hlasovat
v rámci tohoto bodu programu jednání.
Hlasování: pro – 11, proti – 0, zdrželi se – 2
Starosta obce uvedl, že dle výsledku hlasování může zastupitel Kostřica hlasovat.

Usnesení k bodu 8/14:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu evid.č.: OúO/Sbř/18/2021 uzavíranou mezi obcí
Otice, zastoupenou Mgr. Vladimírem Tancíkem, starostou a společností ZK Sítě s.r.o.,
zastoupenou Ing. Zdeňkem Kostřicou, jednatelem.
Hlasování: pro – 13, proti – 0, zdrželi se – 0

9. Změna č. 1 Územního plánu obce Otice.
Starosta předal slovo předkladateli místostarostovi Romanu Janáčkovi. Místostarosta
zdůvodnil potřebu navýšit poplatek za Změnu č.1 územního plánu (ÚP) tím, že žadatel by měl
mít přiměřenou spoluúčast na těchto administrativních poplatcích, které prozatím byly zcela
na obci.
Rozprava k tomuto bodu:
Zastupitel Štencel měl dotaz na počet žádostí, které byly doručeny po termínu. Místostarosta
odpověděl, že se jedná celkové o dvě žádosti. Dále uvedl, že navýšení poplatků se budou
týkat i těch žádostí, které nebyly administrativně procesovány. Starosta doplnil, že v rámci
České republiky je většinou nastavený systém, že žadatel hradí náklady spojené s administrací
žádosti na změnu ÚP.
Zastupitel Kostřica se vyjádřil k výši poplatku, kdy zmínil, že poplatek 5000,- Kč za žádost o
změnu ÚP je celkově nízká ve srovnání s jinými agenturami, které nabízejí služby v této

činnosti. Požádal, aby zmiňovaný poplatek zůstal v navrhované výši, to znamená 5000,- Kč.
Dále připomínkoval, aby se zohlednil rozdíl v žádostech s privátním a obecním zájmem
v ohledu na výši poplatku. Starosta k této připomínce uvedl, že obec sama sobě si nemůže
účtovat poplatek za zmíněnou žádost o změnu v rámci svého Územního plánu.
Zastupitel Štencel měl dotaz na možné rozdělení výše poplatků podle toho, kdo žádost podává
(podnikatel, občan). Starosta uvedl, že se pracovalo i s variantou rozlišit poplatek za žádost od
podnikatelského subjektu a občana. Došlo se k závěru, že by to mohlo mít známku
diskriminace, ale hlavně se bral ohled na to, aby navýšená částka byla přijatelná pro každého
se zájmem o změnu v rámci ÚP, a aby zmiňovaný poplatek nezatěžoval občany. Starosta dále
poznamenal, že v případě zájmu je možné diskutovat o výši navrhovaného poplatku, ale je
potřeba vznést ze strany zastupitelů návrh ke změně usnesení.
Starosta ukončil rozpravu a požádal o návrh k usnesení.
Proběhlo hlasování, ale hned v jeho průběhu zastupitel R. Janáček vystoupil s poznámkou
k termínu ukončení příjmu žádostí o změny ÚP, protože chtěl jiný termín. Starosta prohlásil
hlasování za zmatečné, aby bylo možno změnu akceptovat.

Usnesení k bodu 9/14:
Zastupitelstvo obce
a. schvaluje přerušení dosavadní práce na Změně č.1 Územního plánu Otice.
b. schvaluje finanční spoluúčast žadatelů o změnu ÚP na zpracování Změny č. 1
Územního plánu Otice, a to ve výši 5.000,-Kč za každou žádost.
c. schvaluje nový termín pro ukončení podání všech žádostí o Změnu č. 1 Územního
plánu Otice, a to do 30.6.2021.
Hlasování: pro – 13, proti – 0, zdrželi se – 0

10.

Použití Fondu obnovy a rozvoje ČOV

Starosta přednesl slovo předkladatele, kde vysvětlil důvod použití finančních prostředků
z Fondu obnovy a rozvoje ČOV na nákup 1-2 ks čerpadel. Starosta informoval, že ROO se
v rámci svého jednání shodla, že je potřeba zakoupit čerpadla do výbušného prostředí. Jedná
se o čerpadla švédské výroby značky Flygt, které jsou už nyní v rámci ČOV Otice používana
a ze zkušenosti se jedná o kvalitní výrobek, i když s vyšší pořizovací cenou.
Rozprava k tomuto bodu: do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

Usnesení k bodu 10/14:
Zastupitelstvo obce schvaluje použití fondu obnovy a rozvoje ČOV na pořízení 2 ks
čerpadel v ceně 350.000,- Kč.
Hlasování: pro – 13, proti – 0, zdrželi se – 0

11.

Informace o kulturních akcích v 1.pololetí roku 2021

Starosta předal slovo předkladatelce. Zastupitelka Boniatti předložila informace týkající se
kulturních a společenských akcí, které byly plánovány do konce června 2021. Z důvodu
opatření proti šíření nákazy Covid- 19 se plánované akce Den dětí (29.5.) a oslavy 660 let od
první písemné zmínky o obci Otice (19.6.) neuskutečnily. Členové kulturní komise navrhují
ZOO přesunout Oslavy obce na 11.9.2021 a spojit s XI. ročníkem Otických zelných slavností.
Zároveň zastupitelka Boniatti pozvala členy ZOO na schůzi přípravného výboru k přípravám
zmiňovaných akcí, která se uskuteční 21.6.2021 v 18,00 hodin v Komunitním centru. Vyzvala
členy ZOO o podněty, nápady a návrhy k připravovaným akcím.
Rozprava k tomuto bodu: do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

Usnesení k bodu 11/14:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Informaci o kulturních akcích v 1. pololetí roku
2021.
Hlasování: pro – 13, proti – 0, zdrželi se – 0

12.

Informace o činnosti orgánů obce.

Starosta přednesl slovo předkladatele.
Rozprava k tomuto bodu: do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

Usnesení k bodu 12/14:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o činnosti orgánů obce.
Hlasování: pro – 13, proti – 0, zdrželi se – 0

13.

Diskuse

Starosta otevřel diskusi a přednesl problematiku dosavadních stavebních prací na ulici
Domky. Podkladový materiál byl zaslán k seznámení členům zastupitelstva předem, protože
komunikace mezi technickým dozorem investora a zhotovitelem je k této záležitosti rozsáhlá
a problematická. Sdělil, že podstatné informace dostávají a budou dostávat jen radní a
zastupitel Petr Štencel, který dle vlastního uvážení předá informace Komisi rady pro B,DaV
nebo členům KV zastupitelstva. Starosta upozornil, že problémy, které nastaly v průběhu
stavebních prací zvýší rozpočet. S projektovým manažerem stavby se momentálně řeší uznání
víceprací a jestli budou podpořeny dotačně. Problém v rámci této stavby je se skladbou
vozovky, kdy se po deštích zvýšila hladina spodní vody. Ukázalo se, že podloží není tak
pevné, jak ukázaly zkoušky z let, kdy pršelo minimálně. Nebezpečí spočívá v tom, že
v případě výměny celé vrstvy podkladu by mohl stroj při samotném hutnění zeminy poškodit
inženýrské sítě a vytlačit spodní vodu směrem nahoru.

Další záležitost se týká projektové dokumentace (PD). PD zahrnuje hranice pozemku
obce. Dotační podmínky nám nedovolují dokončit stavební opravy komunikace v plném
rozsahu ulic K Domkům a Domky z důvodu kolejového tělesa, které přetíná zmíněnou cestu.
Probíhá komunikace s českými dráhami k této záležitosti. České dráhy projevily iniciativu a
uznaly, že je nevhodné nechat neopravenou část cesty, která leží v ochranném pásmu, což je
10m od kolejí z každé strany. Vyčíslená kalkulace pro dokončení a opravu zmíněné cesty
v ochranném pásmu je 269tis. Kč. Po domluvě s ředitelem Správy železnic Ostrava bude ¼
hrazená z jejich rozpočtového opatření. Plánovaná výstavba chodníku směrem ke kolejím a za
kolejemi se bude dál řešit.
Také je v řešení výstavba přípojek dešťové kanalizace, kde nejsou naprojektovány
přípojky do kanalizačního řádu v jedné části Domků.
Informace k projektu cyklostezka Otice – Hradec nad Moravicí. Stavba už měla
probíhat, ale řízení se zastavilo z důvodu chyby v PD. Starosta upřesnil, že k této záležitosti
má plánovanou schůzku se starostou Hradce nad Moravicí.
Starosta informoval, že rada obce schválila v ceníku obce nové položky. Inzerce
v novém Otickém zpravodaji, bude zpoplatněna za stranu A4 na 2000,- Kč a za stranu A5
1000,- Kč. Dále v ceníku je změna k poplatku za věcné břemeno ze stávajících 300,- Kč na
400,- Kč a za přípojky směřujících mimo obec bude činit poplatek 2000,- Kč. Dalším
navýšeným poplatkem bude zprovoznění domácí kanalizační šachtice po zaviněném zásahu z
250,- Kč na 300,- Kč, kde doplnil, že poplatky neúčtuje úřad občanům, kteří nás neprodleně
informují o poruše z vlastního zavinění ihned.
Rozprava k tomuto bodu ukončena.

Usnesení k bodu 13/14:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
- informaci starosty obce o rekonstrukci komunikace ulice Domky,
- o změně ceníku obecního úřadu Otice platného od 1.5 2021,
- informaci o stavu budování cyklostezky Otice – Hradec nad Moravicí,
Hlasování: pro – 13, proti – 0, zdrželi se – 0

14.

Závěr

Starosta poděkoval zastupitelům i přítomným občanům za účast, zaměstnancům za přípravu a
ukončil zasedání.

Podpisy ověřovatelů zápisu a starosty obce:

Dne:

_________________________
Jiří Tobík
zastupitel

Dne:

_________________________
Vladimíra Pospíšilová
zastupitel

Dne

________________________
Mgr. Vladimír Tancík
starosta

