Zápis č. 3/2014
ze zasedání zastupitelstva obce Osek
konaného dne 12. 6. 2014
Zasedání zahájil starosta v 19.00 hodin.
Při zahájení byli přítomni: Jaroslav Peroutka
Jaroslava Výborná
JosefŠvarc
Jaroslav Hlůžek
Ing. Eva Dudlová
Ing. Miloslav Oliberius
Ing. Jan Kozel
JUDr. Michal Čelechovský
Ing. Jan Cafourek
MVDr. Lenka Bejčková
Omluven: František Pokštetl
Dále byl přítomen notář Mgr. Říha

1. Kontrola usnášeníschopnosti zasedání
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce, konstatoval přítomnost deseti členů
zastupitelstva a usnášeníschopnost zasedání.

2. Schválení programu zasedání
Starostou byl vyhlášen návrh programu zasedání:
1. Kontrola usnášeníschopnosti zasedání
2. Schválení programu zasedání
3. Zpráva starosty o ověření zápisu z předešlého zasedání
4. Volba dvou ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starosty o stavu finančních prostředků obce ajejich závazcích ke dni konání zasedání
6. Informace o činnosti obecního úřadu
7. Kontrola plnění předchozích usnesení
8. Schválení podřízení OOV S.LO. zákonu o obchodních korporacích
9. Schválení žádosti o povolení výjimky z počtu žáků pro školní rok 2014/2015
10. Zápis zjednání kontrolního výboru a zápis o provedené kontrole č. 1/2014
11. Zápis z jednání finančního výboru
12. Schválení přísedící Okresního soudu v Rokycanech
13. Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-0009473NB2
14. Schválení účetní závěrky obce Osek za rok 2013
15. Schválení závěrečného účtu obce Osek za rok 2013
16. Projednání záměru OZOS a prohlášení vlastníka sousední nemovitosti
17. Přehled přijatých usnesení

Starosta otevřel rozpravu
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva

o návrhu
Pro:

obce 12.6.2014.

usnesení bylo hlasováno.
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Usnesení číslo 374 bylo přijato deseti hlasy.

3. Zpráva o ověření zápisu z předešlého zasedání
Ověřovatelé zápisu paní Ing. Bc. Eva Dudlová a pan Josef Švarc schválili zápis ze zasedání
zastupitelstva obce dne 10.4.2014 bez připomínek.
Starosta otevřel rozpravu k zápisu z předešlého zasedání
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta ukončil rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení.

za.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o ověření zápisu ze zasedání
dne 10.4.2014.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 10
Usnesení číslo 375 bylo přijato deseti hlasy.

4. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta pana Jaroslava Hlůžka, ale omluvil se, že nebude
v příštích dnech přítomen, byl tedy navržen pan JUDr. Michal Čelechovský a Ing. Jan
Cafourek.
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo
obce schvaluje jako ověřovatele
Čelechovského a pana Ing. Jana Cafourka.

zápisu

pana

JUDr.

Michala

O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 10
Usnesení číslo 376 bylo přijato deseti hlasy.
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Běžný účet u KB č. 3223-381/0100
Běžný účet u KR č. 43-541400277/0100
Účet ČNB č. 94-5317381/0710
Pohledávky po době splatnosti

1. 990. 717,91 Kč
23. 760,43 Kč
170. 761,05 Kč
2.100,-Kč (kom.odpad, pes)
1.350,- Kč (hřbitovní popl.)

Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Jaroslav Hlůžek - přihlásil se do rozpravy s konstatováním, že Ing. Cafourek je asi první
kdo musel zaplatit místní poplatek 500,- Kč za komunální odpad za dům,
kde nikdo nebydlí. Chtěl by vědět, kdo tyto poplatky plat za roubenku
v jeho sousedství a za neprodané domy u Kamýku.
JUDr. Michal Čelechovský - je to místní poplatek, podléhá daňovému řádu. Navrhuje
na příští jednání ZO připravit zprávu, jak je tento poplatek
vybírán.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výši finančních
účtech, pohledávkách a závazcích po době splatnosti.

prostředků

na běžných

o návrhu

usnesení bylo hlasováno.
Pro: 10
Usnesení číslo 377 bylo přijato deseti hlasy.

6. Informace o činnosti obecního úřadu
Informace o činnosti obecního úřadu
Starosta informoval že v současné době je hlavní náplní práce čety sečení trávy na obecních
pozemcích. V obci máme přistavený velkoobjemový kontejner do kterého se vejde více než
20 m3 posečené trávy po naplnění si jej firma odveze na kompostárnu do Radnic.
Ve škole probíhá výstavba atletické dráhy s doskočištěm byl dokoupen pozemek podél této
dráhy v šířce asi 1,8 m, bude se zde dělat nový plot.
Byla vyměněna autobusová čekárna naproti amoob luze.
Informace o došlé poště od č.j.177/14 do č.j.296/14.
Starosta otevřel rozpravu.
Ing. Jan Kozel- č.j. 280/14 - ČEZ Distribuce a.s Děčín
Informace o přerušeni dodávky el. energie
Starosta - dne 3.7.2014 bude přerušena dodávka el. energie týká se to čp. 337 a firem
v areálu statku. Informace je vyvěšena na úřední desce.
Jaroslav Hlůžek - proč parkovací místa u Hlůžků nejsou jako u školy nebo hasičárny, nelíbí
se mu to
Starosta - firma Cessma Malecha se řídí normou. Pan Hlůžek, když měl k parkovacím
místům výhrady, měl zavolat starostovi, mohli se sejít a věc vyřešit na místě
Jaroslav Hlůžek - proč by se o to měl starat máme stavebního technika.
Proč firma Cessma parkovací místa nevyasfaltovala?
Starosta - bude se to dělat teplým asfaltem, firma na to nemá stroje
Jaroslav Hlůžek - proč to není podle normy?
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Starosta - firma pracuje podle normy, není to předané, prověříme to
JUDr. Michal Čelechovský - prověřte, jestli je to podle normy, případně předělejte
MVDr. Lenka Bejčková - v obci se uskutečnily máje, všem se tato akce líbila, je potřeba
poděkovat Veronice Lepeškové, která vše zorganizovala
-v průběhu akce četa sekala náves, neví, jestli to bylo záměrně, nikdy předtím
četu v sobotu pracovat neviděla, bylo to nevhodné
Starosta - celý týden předtím pršelo, nedalo se sekat. Protože ploch na sekání je moc a četa
nestíhá, šli pracovat i v sobotu, v době průvodu četa náves nesekala.
Jaroslava Výborná - sekání slyšet před hasičárnu nebylo, když se chystal jít průvod obcí,
četu upozornila a sekat přestali
Jaroslav Hlůžek - sekali, je to neúcta, možná to byl úmysl
JUDr. Michal Čelechovský - dramatizuje se to, na májích byl, u hasičárny hluk ze sečení
slyšet nebyl, potom přestali, je to v pořádku
MVDr. Lenka Bejčková - proč se zlikvidoval porost před OÚ
Starosta - bylo to neupravené a přerostlé
MVDr. Lenka Bejčková - nová autobusová zastávka nemá dotažené stěny až dolů,
není to vhodný typ
Starosta - je průhledná, je do ní vidět, do té staré vidět nebylo, několikrát tam hořel
odpadkový koš. Vybudovali jsme zde nové světlo, zadní stěnaje plná, pokud bude
potřeba, je možné boční stěny dodělat až k podlaze
Jaroslav Hlůžek - je třeba něco udělat, prší tam
MVDr. Lenka Bejčková - dotaz k cestě k pozemkům u Nobilisů
Starosta - cesta je zpevněná štěrkem, bude mít parametry jako místní komunikace
Jaroslav Hlůžek - je to lumpárna, firma vozí hlínu na obecní pozemek
Starosta - je to podle projektu a stavebního povolení
MVDr. Lenka Bejčková - co tím obec získá, že tam vznikne nová komunikace, kromě toho,
že jí bude muset udržovat a vynakládat tak nemalé prostředky
z rozpočtu obce?
JUDr. Michal Čelechovský - budou tam bydlet naši občané tak jim tam snad komunikace
budeme udržovat
Ing. Miloslav Oliberius - může občan vyvézt hlínu na obecní pozemek za p. Nobilisovou?
OZOS vyváží kejdu ve třicetistupňovém horku, ničí cesty
Starosta - občané nemůžou bez povolení vyvážet nic na obecní pozemky,
upozorní ředitele OZOS na vyvážení kejdy v horkých letních dnech
JUDr. Čelechovský - pokud bude problém s kejdou trvat, je možné dát podnět k šeření
orgánům životního prostředí, OZOS nesmí porušovat předpisy
Jaroslav Hlůžek - míče ze školního hřiště létají k Cafourkům
Starosta - chtěl se dnes zeptat Ing. Cafourka, zda problém trvá
Ing. Cafourek - od té doby, co se zvýšila síť kolem hřiště, k nim míč přelétne jen občas
Jaroslav Hlůžek - co je to za hrůzu ta síť kolem hřiště?
Starosta - zvýšení sítě je zatím provizorní, abychom zjistili, zda je dostatečné
Jaroslav Hlůžek - čj. 265/14 - Jaroslav Peroutka
Čestné prohlášeni ojiných vykonávaných činnostech, o majetku a příjmech
může starosta toto prohlášení přečíst?
Jaroslava Výborná - toto prohlášení podává starosta a místo starosta, obsah není veřejně
přístupný
MVDr. Lenka Bejčková - čj. 296/14 - Rokycanská geodetická kancelář Rokycany
Oznámeni o vytyčeni hranic pozemku
Starosta - týká se pozemkové úpravy
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu.
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o návrhu
Pro:

usnesení bylo hlasováno.
7 (peroutka, Výborná, JUDr. Čelechovský, Ing. Dudlová, Ing. Kozel,
Ing. Oliberius, Švarc)

Proti:
Zdržel se:

1 (Hlůžek)
2 (MVDr. Bejčková, Ing. Cafourek)

Usnesení číslo 378 bylo přijato sedmi hlasy.

7. Kontrola plnění předchozích usnesení
Z minulých zasedání:
Usnesení číslo 38 - Zastupitelstvo obce schvaluje záměr výstavby cyklostezky na trase Osek
- Volduchy prostřednictvím DSO Horní Berounka na využití dotačního
titulu Státního fondu dopravní infrastruktury a ukládá obecnímu úřadu:
4. - do konce roku 2011 dosáhnout vlastnických práv nebo
jiných věcných práv umožňujících stavbu cyklostezky k dotčeným
pozemkům
- body č. 1 - 3 splněny, bod Č. 4 - prozatim nesplněn, zbývá pozemek od
PF, čeká se na územní rozhodnutí a vydání pozemku od Pozemkového
fondu
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o splnění usnesení číslo 38.

o návrhu

usnesení bylo hlasováno.

Usnesení číslo 379 bylo přijato deseti hlasy.

8. Schválení podřízení OOV s.r.o. zákonu o obchodních korporacích
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.
JUDr. Michal Čelechovský - nová právní úprava nám ukládá nové povinnosti. Znění
zakladatelské listiny, kterou budeme schvalovat, odpovídá zákonu o obch.
korporacích, máme povinnost tuto listinu schválit do konce příštího roku.
Obsahově se nic nemění.
MVDr. Lenka Bejčková - dotaz k bodu 7. Valná hromada
JUDr. Čelechovský - valná hromada je v našem případě zastupitelstvo obce
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
"Zastupitelstvo Obce Osek, identifikační číslo: 00258954, schvaluje, aby starosta obce
jako jediného společníka společnosti Osecká obecní vodárenská s.r.o., identifikační
číslo: 27983781, sídlo: Osek 18, Osek, 338 21, zapsané v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 20061 (dále také "společnost"), učinil za
Obec Osek jako jediného společníka společnosti toto rozhodnutí: ----------------------5

Zakladatelská listina společnosti Osecká obecní vodárenská s.r.o. v jejím posledním
úplném znění se mění tak, že se celý její původní text vypouští a nahrazuje se novým
textem níže uvedeného znění s tím, že touto změnou zakladatelské listiny se společnost
zároveň podřizuje jako celku zákonu č. 90/2012 Sb. (dále také "zákon o obchodních
korporacích"):
-------------------------------------------------------------------------------------1. Firma a sídlo společnosti ------------------------------------------------------------------------Firma společnosti je: Osecká obecní vodárenská s.r.o. ------------------------------------Sídlem společnosti je obec: Osek, okres Rokycany. ----------------------------------------2. Předmět podnikání -----------------------------------------------------------------------------Předmětem podnikání společnosti je: ---------------------------------------------------------- Silniční motorová doprava - nákladní
provozovaná
vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující
3,5 tuny, jsou-Ii určeny
k p řep rav zvířat ne b o v ěcí, ------------------------------------------------------------------ Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
ě

- Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody.----------3. Jediný společník ---------------------------------------------------------------------------------Jediným společníkem společnosti je: Obec Osek, identifikační číslo: 00258954, sídlo:
Osek 18, PSČ 338 21. ------------------------------------------------------------------------------4. Vklady a podíly ----------------------------------------------------------------------------------Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým
spojena žádná zvláštní práva a povinnosti.----------------------------------------------------

nejsou

Podíl společníka ve společnosti se určuje podle poměru jeho vkladu připadající na
jeho podíl k výši základního kapitálu. ---------------------------------------------------------Vklad a podíl jediného společníka:-------------------------------------------------------------Společník Obec Osek se na základním kapitálu podílí jíž zcela splaceným vkladem do
základního kapitálu ve výši 200.000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých), čemuž
odpovídá základní podíl ve výši 100 % (jedno sto procent); tento podíl se označuje
jako základní podíl č. 1.---------------------------------------------------------------------------Obchodní podíl jediného společníka je neomezeně převoditelný. -----------------------Smrtí nebo zánikem společníka přechází jeho obchodní podíl ve společnosti na dědice
nebo právního nástupce. -------------------------------------------------------------------------5. Výše základního kapitálu ---------------------------------------------------------------------Základní kapitál společnosti činí 200.000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých).--------6. Orgány společnosti -----------------------------------------------------------------------------Orgány společnosti jsou: -------------------------------------------------------------------------- valná hromada, ------------------------------------------------------------------------------------ 2 (dva) jednatelé. ---------------------------------------------------------------------------------7. Valná hromada ----------------------------------------------------------------------------------Valná hromada se po dobu, po kterou má společnost jediného společníka, nekoná a
její působnost vykonává jediný společník.----------------------------------------------------Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon zahrnuje
působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady dále též náleží: ------------

do
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rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-Ii k ní
na základě jiných právních skutečností; -------------------------------------------------jmenování a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o
výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích;
rozhodování o zrušení společnosti s Iikvidací;--------------------------rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části,
k jejímuž zcizení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona; --------------udělování pokynů jednatelům a schvalování koncepce podnikatelské
činnosti společnosti (včetně jednacího řádu pro jednatele), nejsou-Ii v rozporu s
právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat jednatelům
určité
právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. ----------------------------------------------

8. .Jednatel -------------------------------------------------------------------------------------------Společnost má 2 (dva) j ednatele. ----------------------------------------------------------------.Jednatel je statutárním orgánem a přísluší mu obchodní vedení společnosti. --------.Jednatel vykonává funkci osobně na základě smlouvy o výkonu funkce, která se
sjednává písemně a schvaluje ji včetně jejích změn a dodatků nejvyšší orgán
společnosti. Nebude-Ii způsob odměňování ve smlouvě o výkonu funkce sjednán
v souladu se zákonem o obchodních korporacích, platí, že výkon funkce je bezplatný.
Nebude-Ii platně sjednán způsob odměňování jednatele z důvodu pochybení na straně
společnosti, odměna se určuje jako odměna obvyklá v době uzavření smlouvy, nebo
nebyla-Ii uzavřena, v době vzniku funkce jednatele. --------------------------------------Za společnost jedná každý z jednatelů samostatně, s výjimkou nabývání, zcizování
a zatížení
nemovitého
majetku,
nabývání,
zcizování
a zatížení
nehmotného
a hmotného majetku vyšší než 30.000,-- Kč (třicet tisíc korun českých), uzavírání
licenčních
nebo obdobných
dlouhodobých
smluv v oblasti
duševního
nebo
průmyslového
vlastnictví
a nakládání
s pohledávkami
nebo závazky společnosti
vyššími než 3.000,-- Kč (tři tisíc korun českých), kdy jednají jednatelé jménem
spo lečn osti spo lečn ě. ------------------------------------------------------------------------------Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě
společnosti připojí jednatel svůj podpis. ------------------------------------------------------Na jednatele

se vztahuje

zákaz konkurence

podle zákona o obchodních

korporacích .

.Jednatel vykonává svou funkci s péčí řádného hospodáře, tj. s nezbytnou loajalitou i
s potřebnými znalostmi a pečlivostí. -----------------------------------------------------------.Jednatel ručí věřiteli společnosti za její dluh, který způsobil porušením povinnosti při
výkonu funkce, v rozsahu, v jakém škodu nenahradil,
pokud se věřitel plnění na
v
ti
ov
d
.
spo Iecnos nemuze omOcl.----------------------------------------------------------------------Soud může na návrh insolvenčního správce nebo věřitele společnosti rozhodnout, že
jednatel ručí za splnění jejích povinností, jestliže: (a) bylo rozhodnuto, že společnost je
v úpadku, a (b) jednatel nebo bývalý jednatel společnosti věděl nebo měl a mohl vědět,
že je společnost v hrozícím úpadku podle jiného právního předpisu, a v rozporu s péčí
řádného hospodáře neučinil za účelem jeho odvrácení vše potřebné a rozumně
předpokládatelné. ----------------------------------------------------------------------------------.Jednatel může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro
společnost nevhodná. ------------------------------------------------------------------------------.Jednatel může být ze své funkce vyloučen rozhodnutím insolvenčního soudu, pokud
výkon funkce s přihlédnutím ke všem okolnostem vedl k úpadku obchodní korporace.
9. Dozorčí rada -------------------------------------------------------------------------------------7

Zřizuje se dozorčí rada, která je kolektivním kontrolním orgánem společnosti. ----Dozorčí rada má 3 (tři) členy, z nichž volí svého předsedu. ------------------------------Dozo rčí rada zejména: ----------------------------------------------------------------------------dohlíží na činnost jednatelů, ----------------------------------------------------------------nahlíží do obchodních a účetních knih, jiných dokladů a účetních závěrek a
kontroluje tam obsažené údaje, ------------------------------------------------------------podává žalobu podle § 187 a ----------------------------------------------------------------podává jednou ročně zprávu o své činnosti valné hromadě. -------------------------Členem dozorčí rady nemůže být jednatel společnosti nebo jiná osoba oprávněná
podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. --------------------------------Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence podle zákona o obchodních
korporacích. ------------------------------------------------------------------------------------------

o návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro:
8 (Peroutka, Výborná, JUDr. Čelechovský, Ing. Dudlová, Ing. Kozel,
Ing. Oliberius, Švarc, Ing. Cafourek)
Proti:
Zdržel se:

1 (MVDr. Bejčková)
1 (Hlůžek)

Usnesení číslo 380 bylo přijato osmi hlasy.

9. Schválení žádosti o povolení výjimky z počtu žáků pro školní rok
2014/2015
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Osek povoluje výjimku z počtu žáků v mateřské škole pro školní
rok 2014/2015 v Základní škole a Mateřské škole Osek, okres Rokycany, příspěvková
organizace, v běžné třídě do 28 dětí.

o návrhu

usnesení bylo hlasováno.

Usnesení číslo 381 bylo přijato deseti hlasy.

10. Zápis z jednání kontrolního výboru a zápis o provedené kontrole
č.1/2014
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.
MVDr. Lenka Bejčková - proč nebyl pozván Ing. Kozel a Michal Sornmr?
Josef Švarc - Ing. Kozel zde nebyl, Michal Sommr nechodí
MVDr. Lenka Bejčková - v zápise je uvedeno, že nebyly zpracovány připomínky
k jednacímu řádu zastupitelstva
Jaroslav Hlůžek - když kontrolní výbor měl připomínky k jednacímu řádu, mělo by se
s ním něco dělat
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JUDr. Michal Čelechovský - pokud MVDr. Bejčková a pan Hlůžek chtějí, aby byl jednací
řád ZO předělán, je třeba dát návrh
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Osek bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru obce Osek a zápis
o provedené kontrole č. 1/2014

o návrhu
Pro:

usnesení bylo hlasováno.
7 (Peroutka, Výborná, JUDr. Čelechovský,
Ing. Oliberius, Švarc)

Proti:
Zdržel se:

Ing. Dudlová, Ing. Kozel,

3 (Hlůžek, Ing. Cafourek, MVDr. Bejčková)

Usnesení číslo 382 bylo přijato sedmi hlasy.

11. Zápis z jednání finančního výboru
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Jaroslav Hlůžek - při jednání finančního výboru byli přítornni 2 členové, proč?
Ing. Oliberius - členky výboru jsou velmi vytížené, udělal pro to maximum,
materiály k závěrečnému účtu i účetní závěrce všem členům zaslal
mailem, prostudovali si je, neměli připomínky
Jaroslav Hlůžek - chtěl do výborů dosadit lidi, určitě by lépe pracovali, byl to problém,
výbory jsou zbytečné
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Osek bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru.

o návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 7 (Peroutka, Výborná, JUDr. Čelechovský, Ing. Dudlová, Ing. Kozel,
Ing. Oliberius, Švarc)
Proti:
1 (Hlůžek)
Zdržel se: 2 (Ing. Cafourek, MVDr. Bejčková)
Usnesení číslo 383 bylo přijato sedmi hlasy.

12. Schválení přísedící Okresního soudu v Rokycanech
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
itelstvo obce Osek volí paní Jaroslavu Výbornou, na
jako přísedící Okresního soudu v Rokycanech.

, bytem
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o návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro:
8 (Peroutka, JUDr. Čelechovský, Ing. Dudlová, Ing. Kozel,
Ing. Oliberius, Švarc, Hlůžek, MVDr. Bejčková)
Proti:
Zdržel se: 2 (Ing. Cafourek, Výborná)
Usnesení číslo 384 bylo přijato osmi hlasy.

13. Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
- služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV -12-0009473NB2
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Osek schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0009473NB2 mezi Obcí
Osek a ČEZ Distribuce a. s. na pozemku 822/44 a 822/2 v k. ú. Osek u Rokycan za
jednorázovou náhradu 1.210,- Kč.

o návrhu

usnesení bylo hlasováno.

Usnesení číslo 385 bylo přijato deseti hlasy.

14. Schválení účetní závěrky obce Osek za rok 2013
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo

obce Osek schvaluje účetní závěrku za rok 2013.

o návrhu
Pro:

usnesení bylo hlasováno.
7 (Peroutka, Výborná, JUDr. Čelechovský, Ing. Dudlová, Ing. Kozel,
Ing. Oliberius, Švarc)

Proti:
Zdržel se:

3 (Ing. Cafourek, MVDr. Bejčková, Hlůžek)

Usnesení číslo 386 bylo přijato sedmi hlasy.

15. Schválení závěrečného

účtu obce Osek za rok 2013

Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.
MVDr. Lenka Bejčková - máme vyrovnaný rozpočet a měli jsme vyšší výdaje než příjmy?
Jaroslav Hlůžek - v rozpočtu jsme schvalovali příjmy ve výši 13.075,00 tis. Kč,
skutečné příjmy byly 16.409,46 Kč, přes 3 miliony by nám tedy měly zbýt.
Kdo rozhodlo tom, že se utratí víc?
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Jaroslava Výborná - několikrát jsme tady na zastupitelstvu schvalovali rozpočtové opatření, kde
se zvyšovaly příjmy i výdaje. V závěrečném účtu porovnáváme upravené
rozpočtované příjmy a výdaje na skutečné příjmy a výdaje, což u výdajů
nebylo překročené.
Účetní - měli jsme vyšší výdaje než příjmy, protože bylo schváleno použití zůstatku běžného účtu
z loňského roku ve výši 1.040,00 tis. Kč.
Dále se v rozpočtu neschvalují dotace, během roku ale dostáváme jak vlastní dotace, tak
i průtokové dotace pro školu od KÚ, které sice v příjmech máme, ale přeposíláme
je škole.
Jaroslav Hlůžek - kdo schvaloval rozpočtová opatření
Starosta - schvalovalo se to několikrát tady na jednání zastupitelstva
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Osek schvaluje celoroční hospodaření obce Osek bez výhrad.

o návrhu

usnesení bylo hlasováno.
7 (Peroutka, Výborná, JUDr. Čelechovský, Ing. Dudlová, Ing. Kozel,
Ing. Oliberius, Švarc)
Proti:
1 (Hlůžek)
Zdržel se: 2 (Ing. Cafourek, MVDr. Bejčková)
Pro:

Usnesení číslo 387 bylo přijato sedmi hlasy.

16. Projednání záměru OZOS a prohlášení vlastníka sousední nemovitosti
Starosta informoval, že firma OZOS Osek, s.r.o. požádala o odsouhlasení záměru na oplocení
svého pozemku vedle hřbitova a chovat zde asi 15 ks daňků.
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Jaroslav Hlůžek - je to nevhodné místo vedle hřbitova a u hlavní silnice
MVDr. Lenka Bejčková - nevhodné místo, mají i jiné pozemky, bude hlasovat proti
Ing. Eva Dudlová - nelíbí se jí to, nevhodné
Švarc - nevhodné místo
Starosta - je zde ochranné pásmo, se záměrem nemusíme souhlasit, ale vybudování plotu je
v kompetenci stavebního úřadu
Jaroslava Výborná - je pro chov daňků, ale někde jinde
JUDr. Michal Čelechovský - neví, jestli by mu tam daňci vadili, asi ne, víc mu vadí
vandalismus
Starosta - požadovali jsme, aby OZOS vysázel stromy podél jeho oplocení areálu směrem
ke hřbitovu, to splnili. Kolem zdi hřbitova by měla být několikametrová mezera,
OZOS zde slíbil vysázet zelený plot
Jaroslav Hlůžek - mohli bychom pozemek odkoupit, v územním plánu je lesopark
JUDr. Michal Čelechovský - považuje jednání OZOS Osek s.r.o za velmi solidní, pozemek
je jejich, naše povolení k tomu, aby zde daňky chovali vlastně
vůbec nepotřebují, my zde vyjadřujeme pouze svůj názor
MVDr. Lenka Bejčková - je pravděpodobné, že daňci se rozmnoží a bude jich zde mnohem
víc, než bychom schválili, je zásadně proti
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Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usneseni:
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s předloženým záměrem OZOS vybudovat oplocení
u hřbitova na parcele Č. 421/4 v k.ú. Osek u Rokycan.

o návrhu usneseni bylo hlasováno.
Pro: 7 (Výborná" Ing. Dudlová, Ing. Oliberius, Švarc, Hlůžek, MVDr. Bejčková,
Ing. Cafourek)
Proti:
1 (JUDr. Čelechovský)
Zdržel se: 2 (Peroutka, Ing. Kozel)
Usneseni číslo 388 bylo přijato sedmi hlasy.

17. Přehled přijatých usnesení
Přijata byla usnesení od čísla 374 do čísla 388 f tj. 15 usneseni I.
Zasedám zastupitelstva obce starosta ukončil ve 20.43 hodin.
Zapsala: Milena Bradová
V Oseku dne 20.6.2014

~~OU~~····

starosta

JUDr. Mi al Čelechovský
ověřovatel zápisu

Jaro se a Výborná
m tostarosta

Ing. Jan Cafourek
ověřovatel zápisu
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