Zápis č. 2/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Ose k
konané dne 9. 4. 2015

Zasedání zahájil starosta v 19.00 hodin.
Při zahájení byli přítomni: Jaroslav Peroutka
Jaroslava Výborná
Jaroslav Hlůžek
Ing. Miloslav OIiberius
Ing. Jan Kozel
Ing. Jan Cafourek
MVDr. Lenka Bejčková
František Pokštefl
Ing. Bc. Eva Dudlová
JosefŠvarc
Omluveni: JUDr. Michal Čelechovský

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:
I. 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 účetní závěrky ZŠ a MŠ Osek, okres Rokycany, p. o. za rok 2014
9. Schválení rozdělení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Osek, okres Rokycany, p. o za rok 2014
10. Schválení účetní závěrky obce Osek za rok 2014
11. Schválení závěrečného účtu obce Osek za rok 2014
12. OZV č. 1/2015
13. OZV Č. 2/2015
14. Schválení záměru směny pozemků ve Vitince
15. Schválení směnné smlouvy části pozemku st. 61/1 část b v k. Ú. Osek u Rokycan
16. Schválení kupní smlouvy na prodej obec. pozemku st. p. Č. 138 v k. Ú. Osek u Rokycan
17. Schválení kupní smlouvy na nákup pozemku p. č. 800/2 (PK) v k. Ú Osek u Rokycan
18. Schválení rozpočtového opatření
19. Přehled přijatých usnesení

K navrženému programu otevřel starosta rozpravu, do které se sám přihlásil.
Navrhl doplnit program o jeden bod, jedná se o schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Č. IV-12-0010 145NB 1
Osek. Tato smlouva přišla až po zveřejnění programu, a to 3. 4. 2015.

Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:

Zastupitelstvo
obce schvaluje program zasedání zastupitelstva
obce s přidáním bodu
Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a právu
provést stavbu č. IV-12-0010145/VBl Osek.

o návrhu

usnesení bylo hlasováno.

Pro: 10
Proti: Zdržel se: Usnesení číslo 19/15 bylo přijato deseti hlasy.

3. Zpráva o ověření zápisu z předešlého zasedání.

Ověřovatelé zapisu paní Ing. Oudlová Eva a pan Josef Švarc schválili zápis ze zasedání
zastupitelstva obce dne 12. 2. 2015 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 12. 2. 2015.

O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: Usnesení číslo 20/15 bylo přijato deseti hlasy.

4. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta pana Ing. Jana Kozla a pana Ing. Miloslava Oliberiuse.
Starosta otevřel rozpravu.
2

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Ing. Kozla a pana
Ing.Oliberiuse.

o návrhu

usnesení bylo hlasováno.

Pro: 8
Proti: Zdržel se: 2 (Ing. Kozel, Hlůžek)
Usnesení číslo 21/15 bylo přijato osmi hlasy.

5. Zpráva o stavu finančních prostředků
zasedání

Běžný účet u KB č. 3223-381/0100
Běžný účet u KB č. 43-541400277/0100
Účet ČNB č. 94-5317381/0710
Pohledávky po době splatnosti
Závazky po době splatnosti

obce a jejich závazcích ke dni konání

3.045656,77 Kč
58049,94 Kč
187915,65 Kč
39300,- Kč (za kom. odpad, za psy)
O Kč

Starosta otevřel rozpravu
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výši finančních
a pohledávkách po době splatnosti.

o návrhu

prostředků

na běžných účtech

usnesení bylo hlasováno.

Pro: 10
Proti: Zdržel se: Usnesení číslo 22/15 bylo přijato deseti hlasy.

6. Informace o činnosti obecního úřadu
Starosta informoval, že na OÚ proběhl audit pokračují práce na pozemkové úpravě, proběhly
kontroly ze zdravotní pojišťovny a z Okresní správy sociálního zabezpečení, bylo požádáno o
obsazení pracovních míst na sezónní pracovníky z Úřadu práce a o příspěvek na ně.
Četa prováděla opravy strojů a příprava na sezonu ošetřování trávníků, vyčištění cesty od náletů
od paní Nobilisové směrem k Labutince. Bylo vysazeno 13 stromků, které jsme dostali jako dotaci
od Plzeňského kraje.
Informace o došlé poště od č. j. 76/15 do č. j. 166/15
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Starosta vyhlásil rozpravu.
Jaroslav Hlůžek - požádalo informaci, zda obec počítá s umístěním laviček mimo obec
Starosta -lavičky, které jsme koupili, jsou poměrně drahé, budou se dávat po obci, mimo obec
budou vyrobeny z klád
Jaroslav Hlůžek - Č.j. 86/15 Plzeňský kraj Ivo Grunner náměstek hejtmana
Informace o Operačním programu Životního prostředí
Starosta - informace o plánované výzvě na vybudování protipovodňového varovného
a vyrozumívacího systému, což je rozhlas hladino měrná čidla, srážkoměry
a digitální povodňový plán, uskuteční se v období 2014-2020
MVDr. Bejčková - digitální povodňový plán by pro nás nebyl vhodný?
Jaroslav Hlůžek - dosud neviděl povodňový plán, žádá proškolení a doplnění povodňového plánu
o konkrétní úkoly členů povodňové komise
Starosta - povodňový plán nám zpracoval odborník, na kterého jsme dostali doporučeníIng. Kejha, je tam zpracován regulační plán rybníka
Josef Švarc - zkontroloval povodňový plán, mělo by tam být začleněno, jaké kdo má v případě
povodně úkoly, tyto věci chybí, musíme je dopracovat
Ing. Kozel- navrhuje sejít se a prodiskutovat připomínky k povodňovému plánu
František Pokštefi- navrhneme požadavky a pozveme Ing. Kejhu, aby povodňový plán
dopracoval
Jaroslav Hlůžek - Č.j. 88/15 Hejtman Plzeňského kraje, Václav Šlajs
Pozvánka na setkání starostů a starostek okresu Rokycany
Co se tam projednávalo?
Starosta - na tomto setkání nebyl, tyto akce jsou spíše o prezentaci firem a výrobků
Č.j. 98/15 Státní pozemkový úřad, pracoviště Plzeň
Žádost o spolupráci při zajišťování nenadálých projevů eroze a svahových deformací
na zemědělské půdě
Jaroslava Výborná - měli bychom hlásit Pozemkovému úřadu větší množství srážek v naší obci
s následnou erozí půdy

MVDr. Bejčková - Č.j. 107/15 Státní pozemkový úřad, pobočka Plzeň
Komplexní pozemkové úpravy
Jaroslava Výborná - před 14 dny bylo provedeno šetření hranic katastrálního území a vnitřní
obvod obce, vše bylo zaměřeno a rozhodovalo se, které pozemky vstoupí
do těchto pozemkových úprav.
a podzim se budou připravovat společná zařízení, to znamená cesty,
rybníky, ...
MUDr. Bejčková - kdo se těchto jednání zúčastní?
Jaroslava Výborná - bude se účastnit zvolený sbor zástupců, předseda je pan Řežábek
Josef Švarc - Čj. 133/15 - Státní pozemkový úřad Plzeň
Vyjádření k žádosti - stavba cyklostezky
Starosta - dostali jsme souhlas s umístěním stavby na pozemcích ČR, tyto pozemky budou
následně převedeny obci v rámci komplexních pozemkových úprav
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
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Pro: 9
Proti: Zdržel se: 1 (Ing. Cafourek)
Usnesení číslo 23/15 bylo přijato devíti hlasy.

7. Kontrola plnění předchozích usnesení
Z minulých zasedání:
Usnesení číslo 38 - Zastupitelstvo obce schvaluje záměr výstavby cyklostezky na trase Ose k 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.
K dosažení vlastnických práv k pozemkům na trase cyklostezky je stav takový, že pozemky ČR
budou zahrnuty do komplexních pozemkových úprava budou následně převedeny obci. Abychom
již nyní mohli požádat o územní rozhodnutí, požádali jsme Státní pozemkový úřad o souhlas
s umístěním stavby a tento souhlas jsme dostali.
Usnesení číslo 45/14 - Zastupitelstvo obce ukládá vyvolat jednání s kompetentními orgány
s Odborem dopravy Rokycany a s Policií ČR nalézt vhodné řešení dopravní situace, pro snížení
průjezdnosti po místních komunikacích v úseku nad Kněžským rybníkem.
Bude se řešit - nesplněno

Usnesení číslo 5/15 bod 3 - Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu připravit záměr
k vybudování
kompostárny.
Je zde možnost vybudovat komunitni kompostárnu nad roklí, jednalo by se o kompostárnu jen pro
potřeby obce. Další možnost je nechat si odvážet biologický odpad na kompostárnu do Mýta, cena
jednoho kontejneru odpaduje asi 2000,- Kč.
Po krátké diskusi k tomuto bodu se zastupitelé dohodli, že na příštím jednání ZO bude předložen
odhad nákladů na vybudování a provoz kompostárny a bude zjištěno, jaké dotace je možno na
tento projekt čerpat.
Usnesení číslo 7/15 - Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu realizovat osvětlení kostela
s náklady do 100 tis. Kč.
Pracuje se na projektu.
Usnesení číslo 15/15 - Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku st. p. Č. 138 v k.ú.
Osek u Rokycan a ukládá obecnímu úřadu záměr vyvěsit na úřední desce.
- Splněno, bylo vyvěšeno na úřední desce a dnes se bude projednávat smlouva.

Usnesení číslo 16/15 - Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku p. Č. 589/23
v k. Ú. Osek u Rokycan a ukládá obecnímu úřadu záměr vyvěsit na úřední desce, a to po oddělení
pozemku. Oddělení pozemku a náklady s tím spojené hradí žadatel.
Nesplněno, probíhá oddělení pozemku.
Starosta otevřel rozpravu
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V rozpravě zastupitelé diskutovali o usnesení číslo 5/15 bod 3.
Jaroslav Hlůžek - proč zde není usnesení 416/14, není splněno.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce splnění usnesení číslo 15/15 a
o nesplnění usnesení číslo 38, 45/14, 5/15, 7/15 a 16/15.

o návrhu

usnesení bylo hlasováno.

Pro: 8
Proti: Zdržel se: 2 (MVDr. Bejčková, Hlůžek)
Usnesení číslo 24/15 bylo přijato osmi hlasy.

8. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Osek, okres Rokycany, p. o. za rok 2014
Starosta informoval, že materiál k tomuto bodu jednání zastupitelé obdrželi.
Starosta otevřel rozpravu
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2014 Základní školy a mateřské školy
Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace.

o návrhu

usnesení bylo hlasováno.

Pro: 10
Proti: Zdržel se: Usnesení číslo 25/15 bylo přijato deseti hlasy.

9. Schválení rozdělení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Ose k, okres Rokycany,
p.o. za rok 2014

Starosta informoval, že materiál zastupitelé obdrželi, navrhuje prostředky převést do rezervního
fondu.
Starosta otevřel rozpravu
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
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Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje příděl zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014 Základní
školy a Mateřské školy Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace do rezervního fondu
ve výši 14623,49 Kč.

o návrhu

usnesení bylo hlasováno.

Pro: 10
Proti: Zdržel se: Usnesení číslo 26/15 bylo přijato deseti hlasy.

10. Schválení účetní závěrky obce Osek za rok 2014
Účetnictví obce bylo zkontrolováno auditem a nebyly shledány žádné nedostatky.
Starosta otevřel rozpravu.
Jaroslava Výborná - k závěrečné inventarizační zprávě, která je součástí účetní závěrky obce
vysvětlila, že inventura proběhla do konce ledna 2015, nebyly zjištěny žádné
rozdíly.
Celkové příjmy obce za rok 2014: 17925602,- Kč
Celkové výdaje obce za rok 2014: 16433769,- Kč
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Osek za rok 2014.

o návrhu usnesení

bylo hlasováno.

Pro: 7
Proti: Zdržel se: 3 (MVDr. Bejčková, Ing. Cafourek, Hlůžek)
Usnesení číslo 27/15 bylo přijato sedmi hlasy.

11. Schválení závěrečného účtu obce Osek za rok 2014
Závěrečný účet byl vyvěšen na úřední desce dne 24.3.2015.
Starosta otevřel rozpravu
MVDr. Bejčková - nesouhlasí s návrhem usnesení" bez výhrad", mzdové náklady obce jsou příliš
vysoké
Jaroslava Výborná - znění tohoto usnesení je dáno zákonem, pokud při auditu nebyly zjištěny
žádné nedostatky, je v usnesení" bez výhrad"
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Ing. Oliberius - mzdové náklady jsou možná vysoké, jsou to náklady na všechny pracovníky obce
včetně pracovníků čety, zastupitelů a brigádníků + odvody soc. a zdravotního
pojištění. Jinak to nejde bud' budeme mít mzdové náklady, nebo zaplatíme za
služby, a tady budou náklady podstatně vyšší.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Osek schvaluje celoroční hospodaření obce Osek bez výhrad.

o návrhu

usnesení bylo hlasováno.

Pro: 7
Proti: 2 (MVDr. Bejčková, Hlůžek)
Zdržel se: 1 ( Ing. Cafourek)
Usnesení číslo 28/15 bylo přijato sedmi hlasy.

12. OZV

Č.

1/2015

Vyhláška schválená na konci roku 2014 byla Ministerstvem vnitra napadena jako nezákonná a
proto jsme vyhlášku museli přepracovat. Návrhy byly zaslány Ministerstvu vnitra ke kontrole a
teprve den před jednáním zastupitelstva jsme obdrželi jejich vyjádření, které bylo zastupitelům
před jednáním předloženo.
Starosta otevřel rozpravu
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce vydává OZV
1/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
č.

o návrhu usneseni

bylo hlasováno.

Pro: 10
Proti: Zdržel se: Usnesení číslo 29/15 bylo přijato deseti hlasy.

13. OZV

Č.

2/2015

Jedná se o stejný problém, jako u předešlé vyhlášky.
Starosta otevřel rozpravu
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
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Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce vydává OZV č. 2/2015 o systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

o návrhu

usnesení bylo hlasováno.

Pro: 10
Proti: Zdržel se: Usnesení číslo 30/15 bylo přijato deseti hlasy.

14. Schválení záměru směny pozemků ve Vitince
Starosta otevřel rozpravu.
Jaroslava Výborná vysvětlila že pan Josef Herajt podal žádost na OÚ o prodej pozemku st.č. 15
(PK) v k.ú. Vitinka o výměře 91 m2, který je ve vlastnictví obce Osek. Vzhledem k tomu, že
v této části obce není jiné vhodné místo pro umístění kontejnerů na biologický nebo komunální
odpad, byla navržena směna pozemku s panem Herajtem, a to oddělením části zjeho pozemku p.č.
28/1 (PK) o stejné výměře, podélně vedle pozemku p.č. 514. K tomu, aby byl přístup ke
kontejnerům, je potřeba požádat Pozemkový úřad o pronájem pozemku 454/3.
Jaroslav Hlůžek - navrhuje nejdříve pronajmout
potom provést směnu pozemků.

sousední pozemek od Pozemkového

úřadu,

Protinávrh Jaroslava Hlůžka:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny pozemků v k.ú. Vitinka a to obecního pozemku
st. p.č. 15 (PK) za oddělenou část pozemku z p.č, 28/1 (PK) a ukládá obecnímu úřadu jednat
se Státním pozemkovým úřadem o pronájmu pozemku 454/3.
Starosta ukončil rozpravu.

o protinávrhu

usnesení bylo hlasováno.

Pro: 10
Proti: Zdržel se: Usnesení číslo 31/15 bylo přijato deseti hlasy.

15. Schválení směnné smlouvy části pozemku st. 61/1 část b v k.
u Rokycan

Ú.

Ose k

Starosta vysvětlil, že se jedná se o pozemek u hasičárny, vymenu potřebujeme
rekonstrukce hasičárny, pozemek určený ke směně má výměru 7 m2.
Starosta otevřel rozpravu.

z důvodu
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Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje směnnou smlouvu mezi Obcí Osek a paní Michaelou
Absolonovou na směnu části st. p. č. 61/1 část "b" o výměře 7 m2 za část st. p. č.
16 část "d" o výměře 7 m2 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

o návrhu

usnesení bylo hlasováno.

Pro: 9
Proti: Zdržel se: 1 (Hlůžek)
Usnesení číslo 32/15 bylo přijato devíti hlasy.

16. Schválení kupní smlouvy na prodej obecního pozemku st. p. č. 138
v k. ú. Osek u Rokycan
Na minulém jednání byl projednán záměr prodeje, tento záměr byl vyvěšen.
Odhad je 343,97 Kč/m2, celková cenaje 85 000,- Kč, pan Mytáš s cenou souhlasí.
Starosta otevřel rozpravu
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Osek a Martinem Mytášem, bytem
Břasy 270, na prodej st. pozemku č. 138 o výměře 246 m2 za cenu 85 000,- Kč a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 7
Proti: Zdržel se: 3

(MVDr. Bejčková, Ing. Cafourek Hlůžek)

Usnesení číslo 33/15 bylo přijato sedmi hlasy.

17. Schválení kupní smlouvy na nákup pozemku p. č. 800/2 (PK) v k. ú
Ose k u Rokycan
Starosta vysvětlil, že se jedná o pozemek který zasáhne cyklostezka, z důvodu aby se pozemek
nemusel dělit, navrhl koupit pozemek celý pro případnou rezervu. Cena je 25 000,- Kč dle odhadu.
Paní Šnajdrová s cenou 25 000,- Kč souhlasí.
Starosta otevřel rozpravu
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
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Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Osek a paní Mgr. Ladislavou
Šnajdrovou, Volduchy 218, na nákup pozemku p.č. 800/2 (PK) v k.ú, Osek u Rokycan
o výměře 2922 m2 za cenu 25 000 Kč.

o návrhu

usnesení bylo hlasováno.

Pro: 10
Proti: Zdržel se: Usnesení číslo 34/15 bylo přijato deseti hlasy.

18. Schválení rozpočtového

opatření

Starosta vysvětlil, že se jedná o navýšení rozpočtu o příspěvek na výkon státní správy.
Tato částka nebyla zahrnuta v rozpočtu, protože její výši známe až v lednu tohoto roku.
Starosta otevřel rozpravu
Jaroslav Hlůžek - v rozpočtovém opatření je uvedeno použití prostředků ve výši 75 000,- Kč
na nákup kopírky, nesouhlasí s tím, obecní úřad jí nepotřebuje, utrácí se
jeho peníze zjeho daní za zbytečnosti.
Starosta - jedná se o kvalitní kopírku s mnoha funkcemi, bylo by zde i možné tisknout Osecký
zpravodaj, za jedno vydáno Oseckého zpravodaje dáme přibližně 15 000,- Kč, ročně
je to přes 30 tis. Kč, které by se tímto ušetřily.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření číslo 3/2015, kterým se příjmy
zvyšují opatřením číslo IP o 233 300 Kč a výdaje zvyšují opatřením číslo 6V - 8V
0233300 Kč.

o návrhu

usnesení bylo hlasováno.

Pro: 7
Proti: 1 (Hlůžek)
Zdržel se: 2 (MVDr. Bejčková, Ing. Cafourek)
Usnesení číslo 35/15 bylo přijato sedmi hlasy.

19. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a právu provést stavbu
Smlouva s ČEZ Distribuce a.s. došla na obecní úřad v pátek 3. 4. 2015. Jedná se umístění
kabelu nízkého napětí, pozemek p.č. 17/19 v k.ú. Osek - cesta u statku u č.p. 374.
Starosta otevřel rozpravu.
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Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti a smlouvu provést stavbu č. IV-12-0010145NB1 "Osek, RO,
p. č. 7/7, kabel NN" za cenu 1.210 Kč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

o návrhu usnesení
Pro: 7
Proti: Zdržel se: 3

bylo hlasováno.

(MVDr. Bejčková, Ing. Cafourek, Hlůžek)

Usnesení číslo 36/15 bylo přijato sedmi hlasy.

20. Přehled přijatých

usnesení

Přijata byla usnesení od čísla 19/15 do čísla 36/15 / tj. 18 usnesení I.
Zasedání zastupitelstva obce starosta ukončil ve 21.00 hodin.

Zapsala:

M. Bradová

V Oseku 17.4.2015

.;t!Jo~1

Jaroslav Peroutka
starosta

/1-'J
.............
.
Ing. Miloslav Oliberius
ověřovatel zápisu

...................................
Jar ava Výborná
místo starosta

............
,.1f. .
Ing. Jan Kozel
ověřovatel zápisu
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