Zápis č. 5/2010
ze zasedání zastupitelstva obce Osek
konaného dne 12. srpna 2010
Zasedání zahájil starosta obce v 19 hod. 02 minut.
Při zahájení

zasedání

byli přítomni:

Jaroslav Peroutka
Ing. Jan Cafourek, JUDr. Michal
Čelechovský,
Ing. Eva Dudlová, Ing. Petr Moulis,
Ing. Miloslav Oliberius, Jan Smetana, Josef Švarc
a Jaro lava Výborná

Nepřítomni:

Ing. Jaroslav Dobiáš, MVDr. Ladislav

Bejček

1. Kontrola usnášeníschopnosti zasedání
Starosta zahájil
usnášeníschopno

za edání zastupitelstva,
t zastupitelstva.

konstatoval

přítomnost

9 členů

zastupitelstva

a

2. Schválení programu zasedání
tarostou byl vyhlášen

návrh programu

zasedání:

1. Kontrola usná šeníschopnosti
zasedání
2. chválení programu zasedání
3. Zpráva starosty o ověření zápisu z přede šl 'ho zasedání
4. Volba dvou ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starosty o stavu finančních prostředků obce a jejich závazcích ke dni konání zasedání
6. Informace o činnosti obecního úřadu
7. Kontrola plnění předchozích usnesení
8. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV -12-0005365/VB
001
9. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo rV-12-005451NB
001
10. Rozpočtové opatření Č. 7/2010
11. Informace o plnění rozpočtu k 31. 7 .2010
12. Schválení přijetí daru - pozemků od Plzeňského kraje
13. Schválení prodeje hasičského vozidla - A via
14. Závěrečný účet D O Horní Berounka, povodí Klabavy
15. Schválení vodného a stočného
16. Přehled přijatých usnesení

a k navrženému
Do rozpravy
číslo 397:

programu

e nikdo nepřihlásil,

otevřel
starosta

tarosta rozpravu.
uzavřel

rozpravu

a vyhlásil

Usnesení číslo 397
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce.

návrh

na usnesení

o návrhu

usnesení

bylo hlasováno

a usnesení

číslo 397 bylo přijato všemi 9 hlasy.

3. Zpráva o ověření zápisu z předešlého zasedání.
Staro ta sdělil, že o ěřovatelé zápisu pan JUDr. Michal Čelechovský
a paní Jaroslava
Výborná schvál ili zápis ze zasedání zastupitel tva obce dne 10.6.2010 bez připomínek
a otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy e přihlásil Ing. Jan Cafourek a sdělil, že žádá o úpravu zápisu k usnesení
395. Protože se nemohli s MVDr. Bejčkem zdržet hlasování k tomuto usnesení, tak proto
opustili místnost.
JUDr. Michal Čelechovský uvedl, že toto se poznamená do dnešního zápisu.

Č.

Starosta uzavřel rozpravu

a vyhlásil návrh na usnesení

číslo 398:

Usnesení číslo 398:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o ověření zápisu ze zasedání dne 10. 6.2010.

o návrhu

usnesení číslo 398 bylo hlasováno

a usnesení bylo přijato všemi devíti hlasy.

4. Volba ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl za ověřovatele
k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil,

Usnesení číslo 399:
Zastupitelstvo obce schvaluje
Dudlovou.

o návrhu

usnesení

bylo hlasováno

zápisu

Ing. Jana Cafourka

a Ing. Evu Dudlovou

starosta vyhlásil návrh na usnesení

jako ověřovatele

a otevřel

číslo 399.

zápisu Ing. Jana Cafourka

a Ing. Evu

a usnesení číslo 399 bylo přijato všemi devíti hlasy.

5. Zpráva o stavu finančních
ke dni konání zasedání
Běžný účel u KB č. 3223-381/0100
Běžný účet u KB č. 43-541400277/0100
Pohledávky po době splatnosti

prostředků

obce a jejich závazcích

1538218,10 Kč
85825,06 Kč
6939,00 Kč (kom.odpad,vodné,stočné)

Dále navrhl starosta zaslání finanční částky 10.000 - Kč na pomoc obci Heřmanice,
povodní.
avrhl částku uvolnit z účtu sociálního fondu.

zasažené

Starosta otevřel rozpravu ke stavu finančních prostředků obce a k návrhu na zaslání finanční
částky obci Heřmanice.
Do rozpravy se přehlásil Ing. Miloslav Oliberius s dotazem kdo to navrhl. Starosta sdělil, že
do Heřmanic jede pomáhat firma pana K snera, a že podle informací z postižené obce tam

2

potřebují mycí, čistící a dezinfekční prostředky a proto již na zítřek byla vyhlášena materiální
sbírka. Paní Miloslava Šneberková sdělila, že nic neslyšeli, asi zcela nefunguje rozhlas. Další
podrobnosti k pomoci obci Heřmanice vysvětlil pan Kesner.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení číslo 400:
Usnesení číslo 400
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výši finančních prostředků
účtech a výši pohledávek po době splatnosti.
2. Zastupitelstvo
obce schvaluje poskytnutí
finanční částky 10.000,sociálního fondu na účet obce Heřmanice, která byla zasažena povodní.

o návrhu

na běžných
Kč z účtu

usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 400 bylo přijato všemi devíti hlasy.

6. Informace o činnosti obecního úřadu
Starosta informovalo budování nové větve vodovodu od nově získaného vrtu do vrtu
u Volduch. Dále bylo položeno vodovodní potrubí do Hudlic. Při pokládání pomáhala také
četa. Dále četa seče a uklízí trávu, osadila informační tabule. Pomáhá také na základní škole,
kde se opravuje druhá část střechy, v mateřské školce byla vyměněna okna a muselo být
rozšířeno sociální zařízení z důvodu zájmu vyššího počtu dětí o docházku.
Dále starosta sdělil, že zastupitelstvu je předkládána informace o došlé poště od č.j, 341/10
do č.j. 458110 a na stů! byl předán Protokol Č. 1/2010 finančního výboru o kontrole
hospodaření s veřejnými prostředky obce.
Starosta vyhlásil rozpravu.
Ing. Miloslav Oliberius se zeptal na čj. 377110 - vyrozumění Policie ČR - zda to má spojení
s Vitinkou? Starosta sdělil, že bylo protrženo pletivo na vodárně ve Vitince, proto byla
přivolána Policie ČR. Dále se zeptal na čj. 41311O - napojení severního Rokycanska
na dálnici D5 - k tomu paní Jaroslava Výborná sdělila, že probíhá správní řízení a bylo
svoláno jednání ohledně povolení připojení účelové komunikace (k hájovně) a připojení
přerušené polní cesty mezi Hudlicemi a litohlavskou cestou (po které je plánovaná
cyklotrasa), v rámci stavby apojení severního Rokycanska na dálnici D5.
Pan Josef Švarc se zeptal na čj. 431110 - v jakém stadiu je změna Č. I územního plánu obce
Osek. K tomu pí Jaroslava Výborná sdělila že v pondělí 9.8. bylo svoláno společné jednání
s dotčenými orgány státní správy k návrhu změny Č. 1územního plánu. Poté mají orgány
30 dnů na podání připomínek. Následovat bude projednání s Krajským úřadem Plzeňského
kraje a pak bude projednání s veřejností na obci.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlási I návrh na usnesení číslo 401:
Usnesení číslo 401
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu.
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí protokol Č. 1 finančního výboru obce Osek.

o návrhu

usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 401 bylo přijato všemi devíti hlasy.
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7. Kontrola plnění předchozích usnesení
Z minulých
Usnesení

zasedání jsou tato nesplněná
číslo

167

usnesení:

- Zastupitelstvo
obce
chvaluje
p.č. 811/1 od Ing. Kozla a Ing.
úřadu
zhotovení
geodetického
kupní smlouvy. (cyklostezka)

zamer koupě části pozemku
Paterové
a ukládá obecnímu
zaměření
včetně
přípravy

- bude zaměřeno s novou trasou vodovodu
Usnesení

číslo

315

- Zastupitelstvo
obce bere na vědomí nabídku p. Ing. Šnajdra
na odkoupení
pozemku
p.č.
96/4
v k.ú.
Vitinka
a ukládá
obecnímu úřadu jednat s prodávaj ícím o snížení ceny
- bylo projednáno, p. Ing. Šnajdr prozatim na ceně trvá. (splněno)

Usnesení

číslo

378 - ZO ukládá OÚ zapracovat
bod 5. Strategické
cíle ekonomického
rozvoje budovy a zahrady školy a bod 6. Financování
rozvoje
vzdělávání
a rekonstrukce
budovy a zahrady z koncepce školy
v období 20 10- 2014 Základní školy a Mateřské školy Osek do plánu
obnovy
venkova
pro obec Osek. Plán obnovy venkova byl

zpracován v r. 2000 a jeho převážná část je splněna, bude vhodné
v novém volebním období zpracovat nový plán obnovy venkova
včetně zapracování bodu č. 5 a 6.
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu,
Starosta vyhlásil návrh na usnesení

do které se nikdo nepřihlásil.

číslo 402:

Usnesení číslo 402
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o splnění usnesení č. 315
a o nesplnění usnesení číslo 167 a 378.
O návrhu usnesení

bylo hlasováno

a usnesení

číslo 402 bylo přijato všemi devíti hlasy.

8. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
číslo IV-12-0005365NB 001
Starosta sdělil,
rozpravu.

že materiál

k tomuto

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil

bodu obdrželi

zastupitelé

písemně

a starosta vyhlásil návrh na usnesení

a otevřel

k tomu

číslo 403:

Usnesení číslo 403
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene čí 10 IV-12-0005365NB 001
O návrhu usnesení bylo hlasováno

a usnesení

číslo 403 bylo přijato všemi devíti hlasy.
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9. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízenívěcného
číslo IV-12-005451NB 001

břemene

tarosta sdělil že k tomuto bodu byl zastupitelům zaslán návrh smlouvy a otevřel k tomuto
bodu rozpravu.
Do rozpravy se přihlásil Ing. Miloslav Oliberius, jak byla vyřešena elektrická přípojka
k pozemku v ovém Dvoře?
K tomu pan Pavel loup vysvětlil, že přípojka bude závěsným kabelem na sloupech namísto
v zemi (zničila by se nová cesta).
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení číslo 404:
Usnesení číslo 404
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene číslo IV-12-005451/VB 001

o návrhu

usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 404 bylo přijato všemi devíti hlasy.

10. Rozpočtové opatření č. 7/2010
Materiál k tomuto bodu byl přeložen písemně.
Starosta k bodu otevřel rozpravu, do které se nikdo nepřihlásil.
tarosta vyhlásil návrh na usnesení číslo 405:
snesení číslo 405
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření číslo 7/2010, kterým se prijmy
zvyšují opatřením číslo 5P - 6P o 720,84 tis. Kč a výdaje zvyšují opatřením číslo 19V 22V o 720,84 tis. Kč.

o návrhu

usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 405 bylo přijato všemi devíti hlasy.

11. Informace o plnění rozpočtu k 31.7.2010
Starosta sdělil, že rozbor o plnění byl přeložen písemně a otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, starosta vyhlásil návrh na usnesení číslo 406:
nesení číslo 406
Zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění rozpočtu k 31.7.2010.

o návrhu usnesení

bylo hlasováno a usnesení číslo 406 bylo přijato všemi devíti hlasy.
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12. Schválení přijetí daru - pozemků od Plzeňského

kraje

tarosta vysvětlil, že toto bylo již jednou projednáváno
v prosinci 2009, ale z důvodu
předělání geometrického
plánu a změn v oddělených
částech i v metrech je nutné toto
schválit podle nového geometrického
plánu.
Starosta otevřel rozpravu, ve které pan Pavel Sloup vysvětlil že pozemkový fond nemůže
prodávat části pozemků označené písmeny a proto se musel předělat geometrický plán.
tarosta uzavřel rozpravu

a vyhlásil

návrh na usnesení číslo 407:

nesení čí 10 407
1. Zastupitelstvo obce revokuje u nesení číslo 340 ze dne 17.12.2009.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru od Plzeňskěho kraje, a to dílů "e" o výměře
3 m2, "f" o výměře 23 m2, -s" o výměře 18 m2, "i" o výměře 33 m2, "j" o výměře
90 m2, oddělených z pozemku parc. č. 1143/1, dílu "h" o výměře 147 m2, odděleného
z pozemku parc. č. 1143/5, pozemků parc. č. 1143/13 o výměře 108 m2, parc. č. 1143/14
o výměře 101 m2, parc. 1143/15 o výměře 32 m2, parc. č. 1143/16 o výměře 90 m2,
parc. č. 1143/17 o výměře 12 m2 a parc.
1143/18 o výměře 165 m2, oddělených GP
č. 620-50112009 z pozemku parc. č. 1143/1, který je zap án na LV Č. 321 pro obec Osek
a k.ú. Osek u Rokycan. Tyto nemovitosti se nacházejí pod stavbou chodníku.
č,

o návrhu

usnesení

bylo hlasováno

a usnesení číslo 407 bylo přijato všemi devíti hlasy.

13. Schválení prodeje hasičského vozidla - Avia
tarosta sdělil, že Avii nepotřebujeme
protože nesplií.uje některé parametry, nelze v něm
také přepravovat
děti. Doporučuje
v příštím období pořídit tranzit.
a A vii byl pořízen
znalecký posudek (předán v materiálech
pro zastupitele).
Hasiči mají jednoho kupce a to
SDH Lhota pod Radčem, který nabízí cenu 25 tis. Kč.
K tomu dále pan Josef ~varc sdělil že Avie je již stará a stále se musí platit kontroly, Avie se
prodávaj í za 15 - 20 tis. Kč.
Starosta uzavřel rozpravu

a vyhlásil návrh na usnesení

číslo 408:

snesení číslo 408
Zastupitelstvo obce chvaluje prodej speciálního požárního vozidla Avia SPZ RO 27-01
za cenu 25.000,- Kč a pověřuje ta rostu k podpisu kupní smlouvy.

o návrhu

usnesení

bylo hlasováno

a usnesení číslo 408 bylo přijato všemi devíti hlasy.

14. Závěrečný účet DSO Horní Berounka, povodí Klabavy
tarosta předal k tomuto bodu slovo mí to starostce
pí Jaroslavě Výborné, která
informace uvedla v písemném materiálu, kde je vyčíslen i příspěvek naší obce
svazku. Sdělila také, že se počítá
příspěvkem na projektovou
dokumentaci
na
D O a navržena byla cyklostezka mezi Osekem a Volduchy.
JUDr. Čelechovský sdělil, že je proti tomu, aby se každoročně hradily příspěvky
na cykloakci (1 - Kč na obyvatele)
neboť svazek vznikl za jiným účelem,
cyklostezek a nikoliv na sponzorování takovýchto akcí. Je třeba tlumočit na sněmu

sdělila, že
do tohoto
další akci

budování
DSO.
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Starosta sdělil, že budování cyklostezek přes projekty a firmy je nákladné že by se přikláněl
k vybudování cyklostezky vlastními silami.
Ing. Miloslav Oliberius připomněl, že jsme vloni řekli, že rok počkáme se zrušením, tak letos
vystoupíme.
Dále se diskutovalo k dopravní značce konec obce Osek ve směru na Volduchy (měla by být
až u firmy Sheltmen). J Dr. Čelechovský požádal starostu o objednání na Policii ČR v této
záležitosti.
tarosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení číslo 409:
Usnesení číslo 409
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Horní
Berounka, povodí KJabavy za rok 2009.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje výši příspěvku obce do DSO Horní Berounka, povodí
Klabavy v roce 2010.

o návrhu

usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 409 bylo přijato všemi devíti hlasy.

15. Schválení vodného a stočného
K tomuto bodu hovořil pan Pavel loup a sdělil že již třetí rok e snažíme držet cenu
vodného a stočného ve stejné výši. Podrobné vyúčtováni nákladů na provoz jednotlivých
vodovodů a ČOV jsou uvedeny v písemném materiálu pro uvedená období. Sdělil, že velké
vodárenské společnosti každý rok zdražují alespoň o inflaci. Kde je vodné levnější jedná se
o dodávání vody samo spádem, neboť na elektrickou energii jsou vysoké náklady.
tarosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení číslo 410:
Usne ení čí 10410
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) vyúčtování nákladů na provoz vodovodu Osek-Volduchy
za období leden-duben
2009 ve výši 28,91 Kč/m3 a za období květen-prosinec 2009 ve výši 28,80 Kč/m3,
2) vyúčtování nákladů na provoz vodovodu Vitinka za období leden-duben 2009 ve výši
19,28 Kč/m3 a za období květen-prosinec 2009 ve výši 18,90 Kč/m3,
3) vyúčtování nákladů na provoz čističky odpadních vod za období leden-duben 2009
ve výši 11.30 Kč/m3 a za období květen - prosinec 2009 ve výši 11,85 Kč/m3,
4) opravenou kalkulaci pro cenu vodného na rok 2010 pro vodovod Osek-Volduchy
ve výši 29,27 Kč/m3,
5) opravenou kalkulaci pro cenu vodného na rok 2010 pro vodovod Vitinka ve výši
19,17 Kč/m3,
6) opravenou kalkulaci pro cenu stočného na rok 2010 ve výši 11,10 Kč/m3.

o návrhu

usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 410 bylo přijato všemi devíti hlasy.
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16. Přehled přijatých usnesení
Přijata byla usnesení od čísla 397 do čísla 410

1 tj. 14 usnesení I.

Zasedání zastupitelstva obce ukončeno ve 20.07 hodin.

Zapsala: Petra Nová a Jaroslava Výborná

C

p~pppp?
--~
Ing. an Cafourek
ověřovatel zápisu

Jaroslav Peroutka
starosta

(/,

........
~c:(:~~

/'

.

Ing. Eva Dudlová
ověřovatel zápisu

.........JE/Jť~~~
Jaros va Výborná
,sto starosta

.
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Usnesení zastupitelstva obce Osek
ze zasedání ZO dne 12.8.2010

nesení číslo 397
Zastupitelstvo obce chvaluje program za edání zastupitelstva

obce.

Usnesení číslo 398
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o ověření zápisu ze zasedání dne 10. 6.
2010.
Usnesení číslo 399
Zastupitelstvo obce schvaluje
Dudlovou.

jako ověřovatele

zápisu Ing. Jana Cafourka

Usnesení číslo 400
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výši finančních prostředků
účtech a výši pohledávek po době splatnosti.
2. Zastupitel tvo obce schvaluje poskytnutí
finanční částky 10.000,sociálního fondu na účet obce Heřmanice, která byla zasažena povodní.

a Ing. Evu

na běžných
Kč z účtu

Usnesení čí 10 401
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu.
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí protokol Č. 1 finančního výboru obce Osek.

Usnesení číslo 402
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o splnění usnesení Č. 315
a o nesplnění usnesení číslo 167 a 378.
Usnesení číslo 403
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o uzavření
břemene číslo IV-12-0005365NB 001

budoucí smlouvy o zřízení věcného

Usnesení číslo 404
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o uzavření
břemene číslo IV-12-005451NB 001

budoucí smlouvy o zřízení věcného

Usnesení číslo 405
Zastupitelstvo
obce schvaluje rozpočtové opatření číslo 7/2010, kterým se prijmy
zvyšují opatřením čí 10 5P - 6P o 720,84 ti . Kč a výdaje zvyšují opatřením číslo 19V 22V o 720,84 tis. Kč.
snesení číslo 406
Zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění rozpočtu k 31.7.2010.

Usnesení číslo 407
1. Zastupitel tvo obce revokuje usnesení číslo 340 ze dne 17.12.2009.
2. Za tupitel tvo obce schvaluje přijetí daru od Plzeňského kraje, a to dílů "e" o výměře
3 m2, "f' o výměře 23 m2, "g" o výměře 18 m2, "i" o výměře 33 m2, "j" o výměře
90 m2, oddělen' ch z pozemku parc. č. 1143/1, dílu "h" o výměře 147 m2, odděleného
z pozemku parc. č. 1143/5, pozemků parc. č. 1143/13 o výměře 108 m2, parc. č. 1143/14
o výměře 101 m2, parc. 1143/15 o výměře 32 m2, parc. č. 1143/16 o výměře 90 m2,
parc. č. 1143/17 o výměře 12 m2 a parc. č. 1143/18 o výměře 165 m2, oddělených GP
č. 620-50112009 z pozemku parc. č. 1143/1, který je zapsán na LV č. 321 pro obec Osek
a k.ú. Osek u Rokycan. Tyto nemovito ti se nacházejí pod stavbou chodníku.
U nesení číslo 408
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej speciálního požárního vozidla Avia SPZ RO 27-01
za cenu 25.000,- Kč a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy.
Usnesení číslo 409
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Horní
Berounka, povodí Klabavy za rok 2009.
2. Zastupitelstvo obce chvaluje výši příspěvku obce do DSO Horní Berounka, povodí
Klabavy v roce 2010.
snesení číslo 410
Zastupitel tvo obce schvaluje:
1) vyúčtování nákladů na provoz vodovodu O ek-Volduchy za období leden-duben
2009 ve výši 28,91 Kč/m3 a za období květen-pro inec 2009 ve výši 28,80 Kč/m3,
2) vyúčtování nákladů na provoz vodovodu Vitinka za období leden-duben 2009 ve výši
19,28 Kč/m3 a za období květen-prosinec 2009 ve výši 18,90 Kč/m3,
3) vyúčtování nákladů na provoz či tičky odpadních vod za období leden-duben 2009
ve výši 11.30 Kč/m3 a za období květen - prosinec 2009 ve výši 11,85 Kč/m3,
4) opravenou kalkulaci pro cenu vodného na rok 2010 pro vodovod O ek-Volduchy
ve výši 29,27 Kč/m3,
5) opravenou kalkulaci pro cenu vodného na rok 2010 pro vodovod Vitinka ve výši
19,17 Kč/m3,
6) opravenou kalkulaci pro cenu stočného na rok 2010 ve výši 11,10 Kč/m3.

Jaroslav Peroutka
starosta

Jarosl
a Výborná
mís ostarostka
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