
Obec Okřesaneč 

286 01  Čáslav 

Zápis ze zasedání zastupitelstva  
Obecního úřadu Okřesaneč 

dne 15. 6. 2020, od 18.15 hodin 

Přítomni:   Zbyněk Vančura, Jaroslav Matoušek,  

Miloš Švěřepa, Ján Puskás, Petr Slavík 

Nepřítomen:  Karel Bačina, Lucie Benceová 

Ověřovatelé zápisu: Petr Slavík, Miloš Švěřepa 

Zapisovatelka: Ing. Jindra Puskásová  

 
Program: 
 

1) Změna programu 

2) Střednědobý výhled - návrh 

3) Uzávěrka za rok 2019 

4) Záměr prodeje části pozemku č. 615/1 

5) Rozpočtová opatření za rok 2020 

6) Žádost pana Mareše – věcné břemeno 

7) Žádost pana Kořínka – odkup lesního pozemku 

8) Žádost manželé Lungovi – odkup pozemků 

 

 
 

1) Starosta přečetl program. Oproti programu v pozvánce byly přidány některé body (viz. výše). 
Zastupitelstvo s programem jednání jednohlasně souhlasí.  
 

2) Zastupitelé jednohlasně souhlasí s návrhem Střednědobého výhledu na roky 2020 - 2023.  

 

3) Zastupitelstvo obce schvaluje do běžného roku účetní závěrku obce za rok 2019. Postupy pro 

schválení účetní závěrky stanovuje vyhláška č. 220/2013 Sb. Postupy pro schválení 

závěrečného účtu obce stanovuje zákon č. 250/2000 Sb.  

 

4) Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo záměr prodeje části pozemku č. 615/1 

v katastrálním území Okřesaneč – 600 m
2
.  

 

5) Zastupitelstvo jednohlasně dodatečně schvaluje rozpočtová opatření č. 1 – 3. 

 

6) Zastupitelstvu byla předložena žádost pana Mareše (bytem Čáslav) o věcné břemeno na 

pozemek číslo 425/63 v katastrálním území Okřesaneč z důvodu dostupnosti pozemků 60/1 a 

61/1. Zastupitelstvo jednohlasně tuto žádost neschválilo z důvodu neopodstatněnosti – 

obecní pozemky slouží mimo jiné i jako přístupové cesty k jednotlivým nemovitostem 

jednotlivých vlastníků.  



Obec Okřesaneč 

286 01  Čáslav 

 

 

7) Zastupitelstvu byla předložena žádost pana Josefa Kořínka, Jižní 392, Třemošnice, na koupi 

lesního pozemku číslo 435/1 v katastrálním území Okřesaneč. Zastupitelstvo tuto žádost 

jednohlasně zamítlo s odůvodněním, že Obec Okřesaneč nemá záměr prodávat lesní 

pozemky.  

 

 

8) Zastupitelstvu byla předložena žádost manželů Lungových o odkup pozemku číslo 1767/7 

v katastrálním území Okřesaneč o výměře 169 m
2
 a pozemku číslo 240 v katastrálním území 

Okřesaneč o výměře 258 m
2
.  

Zastupitelstvo jednohlasně souhlasí se záměrem prodeje pozemků číslo 1767/7 o výměře 

169 m
2
 a pozemku číslo 240 o výměře 258 m

2
, oba dva v katastrálním území Okřesaneč.  

 

 
 
 

Ověřovatelé zápisu:  Petr Slavík    …..................................... 

 

Miloš Švěřepa   ….................................... 

 

Starosta obce:  Zbyněk Vančura  …....................................... 


