Zápis č. 8/2014
ze zasedání zastupitelstva obce Osek
konaného dne 18.12. 2014
Zasedání zahájil starosta v 18.00 hodin.
Při zahájení byli přítomni: Jaroslav Peroutka
Jaroslava Výbomá
Josef Švarc
Jaroslav Hlůžek
Ing. Miloslav Oliberius
Ing. Jan Kozel
JUDr. Michal Čelechovský
Ing. Jan Cafourek
MVDr. Lenka Bejčková
František Pokštefl
Ing. Bc. Eva Dudlová

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

2. Schválení program u 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. Dodatek
1 k volebnímu řádu školské rady
9. Dodatek
8 ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Osek, okres Rokycany, p. o.
10. OZV
1 o MP za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
11. OZV 2 o místním poplatku ze psů
12. OZV 3 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
13. OZV 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání
se stavebním odpadem
14. Rozpočtové opatření
12/2014
15. Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření
16. Zpráva finančního výboru
č.

č.

č.

č.

č.

č.

č.
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17. Prodej movitého majetku obce
18. Schválení darovací smlouvy na pozemek p. č. 819/51 v k. ú. Osek
u Rokycan
19. Osvětlení kostela
20. Zvýšení bezpečnosti silničního provozu na MK v úseku nad Kněžským
rybníkem
21. Zjištění možnosti získání finančních prostředků z vyhlašovaných titulů
a grantů
22. Schválení konceptu zápisu do kroniky obce Osek za rok 2014
23. Schválení rozpočtu na rok 2015
24. Přehled přijatých usnesení
Starosta otevřel rozpravu a požádal zastupitele, aby se vyjadřovali jen k projednávaným
bodům, vzhledem k tomu, že program dnešního zastupitelstvaje obsáhlý.
Do rozpravy se přihlásil Jaroslav Hlůžek a upozornil, že projednávané body v dnešním
zastupitelstvujsou závažné a jednání zastupitelstva by se mělo konat lx za měsíc.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva

o návrhu
Pro:

obce.

usnesení bylo hlasováno.

11

Usnesení číslo 27/14 bylo přijato jedenácti hlasy.

3. Zpráva o ověření zápisu z předešlého zasedání.
Ověřovatelé zápisu pan Ing. Miloslav Oliberius a pan František Pokštefl schválili zápis
ze zasedání zastupitelstva obce dne 9.10.2014 bez připomínek.
Ověřovatelé zápisu paní Ing. Eva Dudlová a pan Josef Švarc schválili zápis ze zasedání
zastupitelstva obce dne 6.11.2014 bez připomínek.
Starosta otevřel rozpravu
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o ověření zápisu ze zasedání dne 9.10. 2014
a 6.11.2014.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro:

11

Usnesení číslo 28/14 bylo přijato jedenácti hlasy.
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4. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta pana Ing. Jana Cafourka a pana Ing. Jana Kozla.
Ing Kozel sdělil, že po vánocích odjíždí a nemohl by zápis podepsat, starosta tedy navrhl
nn», Michala Čelechovského.
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Ing. Jana Cafourka a pana
JUDr. Michala Čelechovského.

o návrhu
Pro:

usnesení bylo hlasováno.
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Zdržel se: 1 (Hlůžek)
Usnesení číslo 29/14 bylo přijato deseti hlasy.

5. Zpráva o stavu finančních prostředků

obce a jejich závazcích ke dni

konání zasedání

Běžný účet u KR č. 3223-381/0100
Běžný účet u KR č. 43-541400277/0100
Účet ČNB č. 94-5317381/0710
PohLedávky po době spLatnosti
Starosta
Ing. Jan
Starosta
Starosta

1.241. 754,83
46.491,43
129.636,05
150,00

Kč
Kč
Kč
Kč (hřbit.popL.)

otevřel rozpravu.
Cafourek - máme nějaké závazky po době splatnosti?
- ne
uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výši finančních
účtech, pohledávkách a závazcích po době splatnosti.

o návrhu

prostředků

na běžných

usnesení bylo hlasováno.

Pro: 11
Usnesení číslo 30/14 bylo přijato jedenácti hlasy.

6. Informace o činnosti obecního úřadu
Informaci k činnosti obecního úřadu podal starosta:
Na obecním úřadě jsme připravovali podklady pro audit, který ve dnech 1. a 2. prosince
prováděl Krajský úřad Plzeňského kraje. Při auditu nebyly zjištěny nedostatky.
3

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na zpracovatele územního plánu. V termínu bylo doručeno
celkem 5 nabídek. Včera zasedala komise pro zadávání zakázek a jako 1. se umístila firma
Atelier T-plan s.r.o Praha 7 s nabídkovou cenou 344850 Kč vč. DPH.
Zúčastnili jsme se 1. části šetření obvodů, jak vnějších tak vnitřních, pro Komplexní
pozemkové úpravy.
Dále připravujeme podklady pro inventarizaci majetku a závazků, která proběhne v průběhu
měsíce ledna 2015.
Četa prováděla poslední seče po celé obci a na Vitince, úklid před dušičkami
a zazimování hřbitova.
Úklid listí po obci a na Kamýku.
Úklid sběrného dvora před zimním obdobím, odvoz elektrospotřebičů.
Prořez náletů a křovin na koupališti ve Vitince (není dokončeno).
Štěpkování - na sběrném dvoře, nad vodárnou, u koupaliště - bylo naštěpkováno celkem
16 multicar.
Provádí se údržba sekaček a strojů, příprava sypače a pluhu na zimní období.
Informace o došlé poště od č.j. 515/14 do č.j. 659/14.
MVDr. Bejčková - Č.j. 525/14
Odpověď k žádosti o posunutí dopravního značení obce Osek
Starosta - žádali jsme již poněkolikáté o posunutí dopravních značek začátek a konec obce
směrem na Volduchy, nebylo to povoleno. Až bude vybudován chodník v této
lokalitě, na který máme již stavební povolení, bude prý možné značky posunout.
MVDr. Bejčková - takže v některých obcích to lze a u nás ne?
Starosta - také tomu nerozumím, ale povolení jsme nedostali, takže budeme muset počkat, až
bude vybudován chodník
Ing. Cafourek - dotaz ke komplexní pozemkové úpravě, je zde několik bodů týkajících se
pozemkové úpravy
Jaroslava Výborná - jeden dopis se týká pozvánky na kontrolní den - komplexní
pozemkové úpravy ve Volduchách.
Dále jsme se zúčastnili 1. části šetření obvodu hranic pozemků (vnitřní
i vnější) pro KoPÚ Osek a Vitinka, procházelo se od Oseckého
vodojemu severní část až k hájovně, další den od Vitinky až k
Litohlavům, Pozvaní vlastníci nejdříve mohli nahlédnout v počítači na
hranice svých pozemků, dále se mohli seznámit v terénu. Zasedal také
sbor zástupců, na kterém byl předsedou zvolen pan Václav Řežábek.
Ing. Cafourek - vytyčují se hranice pozemků nebo je to jen orientační?
Jaroslava Výborná - pracovníci měli k dispozici dvě mapy, pozemky byly zaměřené a kde
byly nějaké rozdíly, domlouvalo se to s vlastníky pozemků.
Jaroslav Hlůžek - kolik stála střecha na stodole?
Starosta - přesnou částku sdělíme na příštím jednání ZO
Jaroslav Hlůžek - Č.j. 534/14 - Školení povodňových orgánů
Jaroslava Výborná - zúčastnila se tohoto školení, pro nás to nemělo velký význam, bylo to
spíše pro úřady s rozšířenou působností (MěÚ Rokycany), nahlásili
jsme členy a telefonní kontakty naší povodňové komise.
Jaroslav Hlůžek - jde mu o to, jestli jako člen povodňové komise má být proškolen.
Č.j. 560/14 - Polétavé částice v ovzduší
Starosta - v období asi 14 dnů, kdy se sklízela kukuřice, mohli občané zaznamenat létání
malých částí, které se následně usazovaly na autech, okenních parapetech, ...
Nejvíce byly postiženy nemovitosti v okolí hřbitova, občané dali podnět
k prošetření celé záležitosti. Proběhla jednání s ředitelem firmy OZOS, nechali
jsme si od nich zpracovat odpověď. Vyjádření ředitele bylo zasláno občanům,
které tyto polétavé částice nejvíce obtěžovaly.
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Jaroslav Hlůžek - provádí OZOS a.s. měření středního znečišťovatele a podává o tom zprávu
obecnímu úřadu?
Jaroslava Výborná - informovala se na České inspekci životního prostředí, jsou povinni to
měřit, poslední měření proběhlo 2013, ale OZOS a.s. nemá povinnost
tyto výsledky dávat na obecní úřad.
Jaroslav Hlůžek - měli bychom pana ředitele upozornit, že to občany obtěžuje a pokud budou
takto s kukuřicí manipulovat, bude se problém opakovat.
MVDr. Lenka Bejčková - bylo by vhodné vyvolat jednání a měření v době, kdy se toto létání
částic děje a ne měřit v zimě.
Jaroslav Hlůžek - jeho názor je, že zmíněné částice létají při manipulaci ze sil ve firmě
OZOS a.s., ne při přepravě kukuřice z pole, jak tvrdí pan Havel.
Starosta - pokud občané zaznamenají opět toto polétání částic, měli by se obrátit na obecní
úřad, který zajistí společně s OZOS a.s. a s hygienou příslušná měření.
Jaroslav Hlůžek - ředitel OZOS a.s. tvrdil, že se nic takového vůbec nemůže dít.
Ing. Oliberius - na Vitince je velký problém s bahnem, které vynáší zemědělské stroje na
silnice, je potřeba s tím něco dělat.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu.

o návrhu
Pro:

usnesení bylo hlasováno.

8

Zdržel se:

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

Usnesení číslo 31/14 bylo přijato osmi 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 dosáhnout vlastnických práv nebo
jiných věcných práv umožňujících stavbu cyklostezky k dotčeným pozemkům.

Usnesení číslo 25/14 - Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu uspořádat anketu
v Oseckém zpravodaji a do konce roku vést statistiku o počtu vyřízených žádostí občanů
podle doby návštěv.
Statistika se vede, anketa bude v Oseckém zpravodaji
Starosta otevřel rozpravu.
MVDr. Lenka Bejčková - chybí nesplněné usnesení 416 o doplnění zápisu kontrolního
výboru.
Starosta - zápis byl doplněn, na pracovní schůzce byl zastupitelům předložen.
Jaroslav Hlůžek - každá zpráva kontrolního výboru musí projít zastupitelstvem.

5

Návrh na usnesení MVDr. Bejčkové:
Zastupitelstvo obce ukládá kontrolnímu výboru předložit upravený zápis č. 3/2014 na příštím
jednání ZOo

o návrhu
Pro:

usnesení bylo hlasováno.
3 (HIůžek, Ing. Cafourek, MVDr. Bejčková)

Proti: 4

(peroutka, JUDr. Čelechovský, Ing. Kozel, Pokštefl)

Zdržel se: 4 (Výborná, Ing., Bc. Dudlová, Ing. Oliberius, Švarc)
Usnesení nebylo přijato.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Odešel Ing. Oliberius
Zastupitelstvo
a 25/14.

obce bere na vědomí zprávu starosty obce o nesplnění usnesení číslo 38

o návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 7 (peroutka, Výborná, JUDr. Čelechovský, Ing. Kozel, Ing., Bc. Dudlová, Švarc,
Pokštefl)
Proti:

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

Usnesení číslo 32/14 bylo přijato sedmi hlasy.

8. Dodatek

Č.

1 k volebnímu řádu školské rady

Starosta sdělil, že zastupitelé obdrželi dodatek č. 1 k volebnímu
v materiálech pro dnešní jednání a otevřel k tomuto bodu rozpravu.

řádu školské rady

Jaroslav Hlůžek - navrhované body nejsou dle jednacího řádu, starosta neuvádí kdo bod
do programu navrhl, proč a jaké navrhuje řešení.
MVDr. Bejčková - nastala legislativní změna?
JUDr. Čelechovský - ne, volební řád škola musí mít
Vrátil se Ing. Oliberius
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Osek schvaluje dodatek č. 1 k volebnímu
školu a Mateřskou školu Osek, okres Rokycany, příspěvková

o návrhu
Pro:

řádu školské rady pro Základní
organizace.

usnesení bylo hlasováno.

11

Usnesení číslo 33/14 bylo přijato jedenácti hlasy.
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9. Dodatek

Č.

8 ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Osek, okres Rokycany, p.o.

Jedná se o doplnění zřizovací listiny o majetek obce svěřený škole k hospodaření:
věž Sanyo v hodnotě 7 251,40 Kč
2 ks koberců do MŠ v hodnotě 19 505,- Kč
Starosta otevřel rozpravu
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Osek schvaluje dodatek č. 8 ke zřizovací listině Základní
školy Osek, okres Rokycany, příspěvkové organizace.

o návrhu
Pro:

školy a Mateřské

usnesení bylo hlasováno.

11

Usnesení číslo 34/14 bylo přijato jedenácti hlasy.

10. Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místním poplatku za provoz
systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Sazba poplatku se nemění, zůstává 500,- Kč za rok na poplatníka.
Starosta otevřel rozpravu.
MVDr. Lenka Bejčková - kdo nahlásí úmrtí nebo odstěhování poplatníka?
JUDr. Michal Čelechovský - úmrtí nahlásí dědici, vrácení poplatku bude součástí
dědického řízení, při odstěhování musí o vrácení požádat
poplatník.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.

o návrhu
Pro:

usnesení bylo hlasováno.

11

Usnesení číslo 35/14 bylo přijato jedenácti hlasy.

11. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku ze psů
Poplatek za psy zůstává stejný, mění se jen doba splatnosti poplatku do 31. března.

7

Starosta otevřel rozpravu
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo

obce vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 o místním poplatku ze psů.

o návrhu usnesení
Pro:

bylo hlasováno.

11

Usnesení číslo 36/14 bylo přijato jedenácti hlasy.

12. Obecně závazná vyhláška č. 3/2014 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.
MVDr. Bejčková - co je veřejné prostranství, o jaké pozemky se jedná?
Starosta - jsou to pozemky obce, patří sem i místní komunikace
Jaroslav Hlůžek - podle výměr těchto pozemku je tedy možné zjistit, kolik hektarů četa
seká?
Starosta - patří sem i plochy, které se nesekají, třeba místní komunikace, parkoviště, ...
JUDr. Čelechovský - veřejné prostranství jsou všechny prostory, kam je neomezený
přístup, ale mohou být i ohražené s omezeným přístupem,
patří sem např. hřbitov,
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce vydává obecně závaznou
užívání veřejného prostranství

o návrhu
Pro:

vyhlášku

č. 3/2014 o místním

poplatku

usnesení bylo hlasováno.

11

Usnesení číslo 37/14 bylo přijato jedenácti hlasy.

13. Obecně závazná vyhláška
4/2014 o systému shromažd'ování, sběru
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně
systému nakládání se stavebním odpadem
č,

Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Jaroslav Hlůžek - proč zmizely kontejnery z prostoru u statku?
Starosta - pozemek si pronajal od Pozemkového fondu pan Kozemčák a oznámil nám, že
musíme kontejnery odstranit.
Jaroslav Hlůžek - proč si pozemek pronajal pan Kozemčák a ne obec?
kam se umístí kontejnery, u samoobsluhy je nepořádek, měla by se
tam vybudovat zídka jako to mají v jiných obcích.
8

za

Starosta - pozemky od Pozemkového fondu byly zablokovány, žádali jsme o pronájem.
V momentě, kdy bylo možno pozemek pronajmout, byl pan Kozemčák rychlejší.
Zvažovali jsme, kam kontejnery z prostoru od statku umístit, ale musí být
možnost odvozu odpadu vozem s vysokým ramenem, zatím jsme vhodné místo
nenašli. Zídka kolem kontejnerů by nebyla vhodná.
František Pokštef]- byla by zde špatná viditelnost při vyjíždění na hlavní silnici,
už teď je zde vyjíždění obtížné.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce vydává obecně závaznou vyhlášku č. 4 o systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání
se stavebním odpadem.

o návrhu
Pro:

usnesení bylo hlasováno.

10

Zdržel se:

1 (Hlůžek)

Usnesení číslo 38/14 bylo přijato deseti hlasy.

14. Rozpočtové opatření č. 12/2014
Jedná se o navýšení příjmů za náhradu škody při vytopení MŠ, daru od HBH s.r.o. Osek a
průtokovou dotaci pro školu v celkové výši 738 313,- Kč. Stejná částka je použita k navýšení
výdajů.
Starosta otevřel rozpravu
MVDr. Lenka Bejčková - dar od HBH s.r.o. Osek souvisel s vytopením MŠ?
Starosta - ne, HBH s.r.o. nám dělali háky na střechu stodoly.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření číslo 12/2014, kterým se příjmy zvyšují
opatřením číslo 10P-12P o 738313,- Kč a výdaje se zvyšují opatřením číslo 75V-83V o
738313,- Kč

o návrhu

usnesení bylo hlasováno.

Pro: 9
Zdržel se: 2 (Hlůžek, Ing. Cafourek)
Usnesení číslo 39/14 bylo přijato devíti hlasy.

15. Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření
Pověření pro starostu k provádění rozpočtových opatření je navrženo stejné jako v předcházejícím
období.
Starosta otevřel rozpravu
Jaroslav Hlůžek - kolik je rozpočtových opatření za rok?
Starosta - v letošním roce dvanáct.
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Jaroslav Hlůžek - kolik jich schvaloval starosta?
Starosta - asi pět rozpočtových opatření.
Jaroslav Hlůžek - rozpočtová opatření bychom měli řešit tady na zastupitelstvu.
Protinávrh Jaroslava Hlůžka:
Zastupitelstvo obce podle ustanovení paragrafu 102 odst. 2 písmo a) zákona č. 12812000 Sb., o
obcích, v platném znění, zmocňuje starostu provádět rozpočtová opatření při přijetí a odeslání
průtokové dotace Základní škole a Mateřské škole Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace
v průběhu celého roku a v neomezené výši.

o protinávrhu
Pro:

bylo Wasováno.

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

Proti: 8
Usnesení nebylo přijato.
Starosta uzavřel rozpravu a vyWásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce podle ustanovení paragrafu 102 odst. 2 písmo a) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění, zmocňuje starostu provádět rozpočtová opatření dle paragrafu 16
odst. 3 a 4 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, do výše
fmančního limitu 200.000,- Kč každého opatření v položce nebo paragrafu rozpočtové
skladby rozpočtu obce Osek. Dále zmocňuje starostu provádět rozpočtová opatření při
přijetí a odeslání průtokové dotace Základní škole a Mateřské škole Osek, okres Rokycany,
příspěvková organizace v průběhu celého roku a v neomezené výši.

o návrhu
Pro:

usnesení bylo hlasováno.
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Proti: 2 (Hlůžek, MVDr. Bejčková)
Zdržel se: 1 (Ing. Cafourek)
Usnesení číslo 40/14 bylo přijato osmi Wasy.

16. Zpráva finančního výboru
Zprávu finančního výboru zastupitelé obdrželi od předsedy výboru Ing. Miloslava Oliberiuse,
finanční výbor nemá připomínky a doporučuje ve své zprávě rozpočet obce na rok 2015 schválit.
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Ing. Miloslav Oliberius - na kontrolu rozpočtu bylo poměrně málo času, finanční výbor
k sestavenému rozpočtu nemá připomínky, doporučuje jej takto
schválit. Není tam příspěvek na sport, ale obec dává nemalé
prostředky na vybudování sportovního zařízení v ZŠ,
za posledních 10 let se hodně přispělo i TJ Sokol Osek.
Zastupitelé mohou vznést požadavky na činnost FV.
MVDr. Lenka Bejčková - zastupitelé mohou navrhovat činnost finančního výboru?
Ing. Oliberius - ano
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Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usneseni:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu fmančního výboru.

o návrhu
Pro:
8
Zdržel se:

usneseni bylo hlasováno.

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

Usneseni číslo 41/14 bylo přijato osmi hlasy.

17. Prodej movitého majetku obce
Zastupitelé obdrželi v materiálech návrh na prodej travni sekačky a přívěsu. Došlo ke změně,
hasiči by tento přívěs chtěli používat, proto se bude v tomto bodě jednat jen o prodeji travní
sekačky, která byla pořízena v roce 1997 za 21 120,- Kč a jejíž prodejni cena byla navržena
1 500,- Kč.
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Jaroslav Hlůžek - o jakou sekačku se jedná?
Starosta - sekačka na vysokou trávu.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej travní sekačky Giralda za 1 500,- Kč.

o návrhu
Pro:

usnesení bylo hlasováno.
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Usneseni číslo 42/14 bylo přijato jedenácti hlasy.

18. Schválení darovací smlouvy na pozemek p.č. 819/51
v k.ú. Osek u Rokycan
Jedná se o nedokončené vypořádání pozemků v lokalitě Kamýk mezi Obcí Osek a panem
Malechou, kde při směně chybělo obci 2 778 m2. Pozemek o této výměře bylo nutno nejprve
vykoupit od jiného vlastníka a následně darovat panu Malechovi.
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.
MVDr. Lenka Bejčková - kdy se koupil pozemek?
Starosta - v roce 2006 proběhla výměna pozemků podle směnné smlouvy, potom probíhalo
dědické řízeni a směna nebyla dokončena.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr daru pozemku parcelní číslo 819/51 o výměře 2 778 m2
v katastrálním území Osek u Rokycan, ukládá obecnímu úřadu záměr vyvěsit na úřední
desku a připravit darovací smlouvu na příští jednání zastupitelstva obce.
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o návrhu
Pro:

usnesení bylo hlasováno.
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Usnesení číslo 43/14 bylo přijato jedenácti hlasy.

19. Osvětlení kostela
Návrh podal zastupitel pan Jaroslav Hlůžek.
Starosta otevřel rozpravu.
Jaroslav Hlůžek - bylo by vhodné mít na návsi osvětlený kostel i za cenu, že by tuto investici
zaplatila obec. Osvětlený je již Kamýk a zámek ve statku, vypadá to moc
pěkně. Navrhuje vyvolat jednání s Římskokatolickou církví a finančně jim
pomoci. Buď osvětlení obec zakoupí, nebo zaplatíme provoz v rámci
veřejného osvětlení. Pokud tam bude jedno světlo, odhaduje výdaje na
30 tis. Kč.
Návrh na usnesení Jaroslava Hlůžka:
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi vyvolat jednání s příslušným farním úřadem a ve
spolupráci s ním zjistit finanční náklady na nákup, osazení a provoz venkovního osvětlení
kostela jako dominanty obce do příštího jednání ZOo
Starosta - již proběhlo jednání s Římskokatolickou církví Rokycany, památkáři se musí
k celému projektu také vyjadřovat, mají své podmínky doporučili nám projektantku,
se kterou je domluvena schůzka na 15. ledna. Až nám předloží nějakou kalkulaci,
budeme se rozhodovat, jak pokračovat dál.
MVDr. Lenka Bejčková - vyplynulo jí z toho, že o osvětlení kostela není ze strany obce
zájem.
Starosta - zájem obce je, je jen otázka, kolik to bude stát, podle projektantky asi 100 tis. Kč
plus náklady na provoz. Je to dominanta obce, bylo by to hezké.
Protinávrh MVDr. Bejčkové:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr osvětlení kostela a ukládá panu starostovi zjistit
náklady na nákup, osazení a provoz venkovního osvětlení a podat informaci na příštím
jednání ZOo

o návrhu
Pro: 10
Zdržel se:

usnesení bylo hlasováno.

1 (Švarc)

Usnesení číslo 44/14 bylo přijato deseti hlasy.
Starosta ukončil rozpravu a vzal zpět návrh na usnesení předložený obecním úřadem.
Jaroslav Hlůžek vzal zpět návrh na usnesení.
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20. Zvýšení bezpečnosti silničního provozu na MK v úseku
nad Kněžským rybníkem
Návrh podal zastupitel pan Jaroslav Hlůžek.
Jaroslav Hlůžek - návrh byl podaný z důvodu stížností občanů na průjezd automobilů po místních
komunikacích od Kněžského rybníka směrem k sokolovně a výjezdu u Siegerů.
Řidiči si zde zkracují cestu, občany to obtěžuje, hrají si zde děti, může dojít
k úrazu. Navrhuje umístit zde značky "Průjezd zakázán", možností je i dočasné
značení nebo zpomalovací pruhy.
Návrh na usnesení Jaroslava Hlůžka:
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi vyvolat jednání s kompetentními orgány s Odborem
dopravy Rokycany a s Policií ČR a nalézt vhodné řešení dopravní situace, pro snížení
průjezdnosti po místních komunikacích v úseku nad Kněžským rybníkem.
Starosta otevřel rozpravu.
Starosta - na základě jednání s projektantem dopravních staveb a Policií ČR Rokycany je označen
ulic dopravními značkami nepřípustné. Jediné řešení je vybudování přejezdových prahů
na začátku a konci ulic včetně zpomalovacího ve středu ulice a vybudování obytné
zóny. Další řešení je vybudování okružní křižovatky u sokolovny, aby nedocházelo
k objíždění zmíněnými ulicemi.
Jaroslav Hlůžek - je tam umístěna značka "Zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t" tu jsme tam dali sami?
Starosta - ano
Jaroslav Hlůžek - umístit tam tuto značku je drzost, potom tam můžeme umístit i "Průjezd
zakázán"
JUDr. Michal Čelechovský - navrhuje podat oficiální písemnou žádost na umístění dopravních
značek, potom zvážíme další postup v této věci.
Jaroslav Hlůžek - v žádosti uvést, že pokud bude vyřešena křižovatka u sokolovny, průjezd nad
Kněžským rybníkem se opět povolí. V žádosti by se mělo také uvést vyjádření
občanů žijících v této lokalitě, že je zvýšení počtu projetých automobilů
obtěžuje.
Starosta uzavřel rozpravu.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 11
Usnesení číslo 45/14 bylo přijato jedenácti hlasy.

21. Zjištění možnosti získání finančních prostředků z vyhlašovaných
titulů a grantů
Návrh podal zastupitel pan Jaroslav Hlůžek .
Starosta otevřel rozpravu.
Jaroslav Hlůžek - návrh byl podán z důvodu, aby obec věděla, jaké dotační tituly byly vypsány a jaké
finanční prostředky je možno čerpat. Má informace, že v evropských fondech
zbývají obrovské peníze na cesty a nikdo o ně nežádá.
Starosta - vyhlašování dotací je průběžné, není nutné vytvářet soupis. Dotace sledujeme, každoročně
využíváme dotace od Krajského úřadu PK a Úřadu práce Rokycany.
Ostatní dotace, kde jsou vysoké náklady na pořízení žádostí včetně projektu, jsou pro obec
velké finanční zatížení.
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JUDr. Michal Čelechovský - o dotacích bychom měli vědět, realizace je druhá věc.
Návrh na usnesení Jaroslava Hlůžka:
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi k vyřízení vytvořit soupis dotací vyhlašovaných
krajským úřadem, ministerstvy, Evropskou unií, organizacemi, SMO, atd. vhodných
k čerpání pro naši obec.
Starosta uzavřel rozpravu.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 11
Usnesení číslo 46/14 bylo přijato jedenácti hlasy.

22. Schválení konceptu zápisu do kroniky obce Osek za rok 2014
Koncept zápisu do kroniky obce za rok 2014 zastupitelé obdrželi v materiálech
k dnešnímu jednání, předložila jej paní Šneberková, která kroniku již několik let píše.
Starosta otevřel rozpravu.
Jaroslav Hlůžek - chtěl by kroniku vidět
Starosta - na příští jednání ZO ji přineseme
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje koncept zápisu do kroniky obce Osek za rok 2014.

O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 11
Usnesení číslo 47/14 bylo přijato jedenácti hlasy.

23. Schválení rozpočtu na rok 2015
K návrhu rozpočtu se konala schůzka zastupitelů dne 26.11.2014, byl zde dohodnut návrh
rozpočtu, který byl v tomto znění 28.11.2014 vyvěšen na úřední desce, finanční výbor jej
doporučil ke schválení.
Starosta otevřel rozpravu.
Jaroslav Hlůžek - OZOS a.s. nám dává 100 tis. Kč, nikde v rozpočtu je nenašel.
Starosta - OZOS a.s. touto částkou přispívá na opravy komunikací, ale firmy, které opravy
provádějí, fakturují opravy přímo firmě OZOS, v našem rozpočtu to není.
MVDr. Lenka Bejčková - příště by chtěla k přípravě rozpočtu výkaz o jeho čerpání za r.2015,
na přípravu rozpočtu bylo málo času.
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Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Osek na rok 2015 v třídění rozpočtové skladby
podle paragrafů na straně příjmů ve výši 14.500.000,- Kč a na straně výdajů ve výši
14.500.000,- Kč.

o návrhu
Pro:

usnesení bylo hlasováno.

8

Zdržel se:

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

Usnesení číslo 48/14 bylo přijato osmi hlasy.

24. Přehled přijatých usnesení
Přijata byla usnesení od čísla 27/14

do čísla 48/14,

tj. 22 usnesení .

Zasedání zastupitelstva obce starosta ukončil v 19,55 hodin.
Zapsala M. Bradová
V Oseku dne 23.12.2014

~--

....................................
Ing. Jan Cafourek
ověřovatel zápisu

JUDr. Michal Čelechovský
ověřovatel zápisu

.. ~~~
Jaroslav Peroutka
starosta
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