Zápis č. 7/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Osek
konané dne 19.11. 2015
Zasedání zahájil starosta v 19.02 hodin.
Při zahájení byli přítomni: Jaroslav Peroutka
Jaroslava Výborná
Jaroslav Hlůžek

Ing. Miloslav Oliberius
Ing. Jan Kozel
MVDr. Lenka Bejčková
Ing. Bc. Eva Dudlová
Josef Švarc

JUDr. Michal Čelechovský
Ing. Jan Cafourek
Omluveni : František Pokštefl

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 prograrnu zasedánf
3. Zpráva starosty o ověření zápisu z předešlého zasedánf
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. Informace o výstavbě Senior Parku
9. Veřejná zakázka - Svoz komunálního odpadu
10. Schválení přijetí dotace od Plzeňského kraje - šatny ZŠ

11. Schválení dodatku č. 2/20 15 finančního vztahu se ZŠ a MŠ Osek, okres Rokycany,
příspěvková organizace
12. Schválení dodatku č. 10 ke zřizovací listině č. j. 1476/02 ze dne 18. 9. 2002
13. Rozpočtové opatření
14. Zpráva finančního výboru
15. Schválení bezúplatného převodu pozemků č. 1l 47/2 a l 147/5 v k.ú. Osek u Rokycan
z ylastnictví ČR
16. Schválení záměru směny a koupě pozemků Vitinka - Hudlice
17. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-0009473/001
18. Schválení rozpočtu na rok 2016
19. Přehled přijatých usnesení
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Starosta otevřel rozpravu.

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

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 10
Proti: -

Zdržel se: -

Usnesení číslo 82/15 bylo přijato deseti hlasy.

3. Zpráva o ověření zápisu z předešlého zasedání.

Ověřovatelé zápisu pan JUDr. Čelechovský a pan Ing. Kozel schválili zápis ze zasedání
zastupitelstva obce dne 24.9.20l5 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 24. září
2015.

O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 9
Proti: -

Zdržel se: l (Hlůžek)

Usnesení číslo 83/ 15 bylo přijato devíti hlasy.

4. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta paní Ing. Evu Dudlovou a pana Ing. Miloslava
Oliberiuse.

Starosta otevřel rozpravu.

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu paní Ing. Evu Dudlovou a pana
Ing. Miloslava Oliberiuse.
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O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 9
Proti: -

Zdržel se: 1 (Hlůžek)

Usnesení číslo 84/15 bylo přijato devíti hlasy.

5. Zpráva o stavu finančních prostředků obce a jejich závazcích ke dni
konání zasedání

Běžný ůčet u KB č. 3223-381/Ol 00
Bězný účet u KE č. 43-541400277/0100

Účet-ČNB č. 94-531 7381/071 0

1.340.981,33 Kč
52.440,78Kč
475.058,25 Kč

Pohledávky po době splatnosti
Závazky po době splatnosti

500,- Kč (kom. odpad)
0 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 prostředků na běžných
účtech a pohledávkách po době splatnosti.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 10
Proti: -

Zdržel se: -

Usnesení číslo 85/15 bylo přijato deseti hlasy.

6. Informace o činnosti obecního úřadu

Starosta informoval, že k dnešnímu dni pracují v četě 3 pracovníci.

Probíhalo sečení trávy, úklid listí, úklid obecních prostranství, byla vyčišt«:na cesta
od Litohlavské silnice do Hudlic, vyřezaný porost byl rozštěpkován.
Pracovalo se na úklidu hřbitova.

Starosta otevřel rozpravu.

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu.
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O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 10
Proti: -

Zdržel se: -

Usnesení čfslo 86/15 bylo přijato deseti hlasy.

7. Kontrola plnění předchozích usnesení
Z minulých zasedání:
Usnesen,í čís!o 45/ 14

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.
Je v řešení, zpracování projektu a případná realizace se připraví na příští rok. prozatím nesplněno a realizace bude hodně drahá.
Usnesení číslo 5/ 15

bod 3. Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu

připravit záměr

k vybudování kompostárny.

Prozatím nesplríěno, zelený odpad se odváží do Radnic zdarma.
Usnesení číslo 7/!5

Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu realizovat osvětlení kostela s náklady do 100 tis.
Kč.

Realizace proběhne v nejbližší době - prozatím nesplněno
Usneseoí čís!o 71!"15

ZO - ukládá starostovi obce Jaroslavu Peroutkovi zajistit odeslání Výzvy k podání nabídek na
podlimitní veřejnou zakázku s názvem "Svoz komunálního odpadu" výše uvedeným
uchazečům

ZO - ukládá starostovi obce Jaroslavu Peroutkovi zajistit předložení výsledku podlimitní
veřejné zakázky s názvem "Svoz komunálního odpadu" Zastupitelstvu obce.
- splněno
Starosta otevřel rozpravu.

MVDr. Lenka Bejčková - jaké stavební úpravy by obnášelo snížení průjezdnosti komunikace
v úseku nad Kněžským rybníkem?

Starosta - musely by se vybudovat zpomalovací prahy a znamenalo by to zúžení
komunikace, je to požadavek policie a projektanta

Jaroslav Hlůžek - bylo domluveno, že podáme pfsemnou žádost s uvedením důvodu, zatím

se tak nestalo. ŘidičÍ si tudy zkracují cestu, aby nemuseli projíždět

nebezpečnou křižovatkou u sokolovny. Je tam umístěna značka zákaz
vjezdu vozidel nad 3,5 t, tato značka není podle dopravnfch předpisů.

Starosta - značka je tam umístěna z toho důvodu, aby tam nevjížděli nákladní automobily, je
tarn dodatková tabule dopravní obsluze vjezd povolen - kvůli odvozu popelnic.
Problém je i špatná viditelnost při odbočování od Kněžského rybníka směrem
vpravo podél hřiště, plná hradba tam brání výhledu.
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Jaroslav Hlůžek - navrhuje umístit tam značku průjezd zakázán a zabránit vjezdu řidičů
do této lokality, ohrožují tam děti

JUDr. Michal Čelechovský - řidiči značku respektují, bud'me rádi, že tam je navrhuje
vyměnit značku za průjezd zakázán a TJ Sokol odstraní dvě
neprůhledná pole hradby.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce splnění usnesení číslo 71/15 a o
nesplnění usnesení ěíslo 45/14, 5/15 bod 3., a 7/15
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 10
Proti :
Zdržel se: -

Usnesení číslo 87/ 15 bylo přijato deseti hlasy.

8. Informace o výstavbě Senior Parku
Starosta předal slovo zástupci Senior Parku.
Inforínoval, že staví byty pro seniory se službami, senioři jsou zde hlášeni k trvalému pobytu
a mají bydlení za přijatelné ceny. Uvažují o možnosti stát se poskytovateli sociálních služeb.
V současné době spravují pět plně funkčních areálů, šestý je rozestavěný.
V Oseku by firma uvažovala postavit areál s asi 25 byty pro 40 - 50 lidí, nájem by se
pohyboval kolem 120,- Kč/m2.
V naší obci má firma zájem o hřiště DTJ, které je již majetkem obce a pozemek byl zakoupen
k účelu vybudování domu s pečovatelskou službou.
Starosta otevřel rozpravu.

Ing. Eva Dudlová - jako vedoucí Pečovatelské služby města Rokycany je s problematikou
dobře seznámena, rozšiřují služby seniorům do okolí Rokycan, ale služby
pro areál s 50 lidmi nebude schopná zajišt'ovat.
Z řad občanů se přihlásil pan Rostislav Moravec - zjišt'oval si informace na internetu, bojí se
ceny, myslí si, že nájem bude tak vysoký, že si to lidé z obce nebudou
moci dovolit a přijdou sem samí cizí lidé.
MVDr. Lenka Bejčková - kdo rozhoduje o umístění zájemců?

Zástupce Senior Parku - zpravidla po dobu hrubé stavby areálu rozhoduje o výběru obec,
pokud jsou ještě volné byty, rozhodují zástupci Senior Parku.
JUDr. Michal Čelechovský - tento návrh je pro něho neakceptovatelný, nebude hlasovat pro
to, aby zde tato firma byty pro seniory stavěla.
Má o využití pozemku jiné představy - vybudovat dům pro
seniory ano, ale v režii obce a pro naše občany.
MVDr. Lenka Bejčková - bude také proti.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o možnosti výstavby Senior Parku.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 10
Proti: Zdržel se: -

Usnesení číslo 88/15 bylo přijato deseti hlasy.
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9. Veřejná zakázka - Svoz komunálního odpadu
Starosta informoval, že byla vypsána podlimitní veřejná zakázka na svoz komunálního
odpadu, hodnotící komise vybrala nejvhodnější nabídku.
Starosta otevřel rozpravu.

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Osek
I. Bere na vědomí

1. informace o nabídkách a nabídkových cenách na veřejnou zakázku "Svoz
komunálního odpadu", uvedené v důvodové zprávě návrhu usnesení
2. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na veřejnou zakázku "Svoz
komunálního odpadu", který je přílohou č. 1 návrhu usnesení
3. Protokol o posouzení kvalifikace uchazeěů o veřejnou zakázku "Svoz
komunálního odpadu", který je pMlohou č. 2 návrhu usnesení
4. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Svoz
komunálního odpadu", který je přílohou ě. 3 návrhu usnesení
5. Protokol o prvním a druhém jednání hodnotící komise, jmenované k otevření
obálek s nabídkami, k posouzení splnění kvalifikace a k posouzení a hodnocení
nabídek na veřejnou zakázku "Svoz komunálního odpadu", které jsou přílohami č. 4
a 5 návrhu usnesení

6. Doporučení hodnotící komise vybrat jako nejvhodnější nabídku na veřejnou

zakázku-"Svoz komunálního odpadu" nabídku uchazeče SITA CZ a.s., IČ 25-638955,
se sídlem Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, s předloženou nabídkovou
cenou 2.934. 860,- Kč bez DPH, která je nabídkovou cenou nejnižší
II. Rozhodlo

vybrat jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku "Svoz
komunálního odpadu", zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení, nabídku

uchazeče SITA CZ a.s., IČ 25638955, se sídlem Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2 Vinohrady, s předloženou nabídkovou cenou 2.934. 860,- Kě bez DPH
III. Schvaluje

uzavřít (po uplynutí zákonné IMty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky) na plnění veřejné zakázky "Svoz komunálního odpadu" se

společností SITA CZ a.s., IČ 25638955, smlouvu o poskytování služeb odvozu a

odstranění odpadu s předloženými jednotkovými cenami za jednotlivé typy svozů a
dalších služeb v nabídce uchazeče na tuto veřejnou zakázku. Návrh smlouvy je
přílohou č. 6 návrhu usnesení.
IV, Ukládá starostovi obce

1. zajistit vyhotovení, podepsat a odeslat Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
všem uchazečům o veřejnou zakázku

2. vyzvat vítězného uchazeče k předložení originálů dokumentů a dokladů k
prokázání splnění požadované kvalifikace

3. na základě předložených dokladů k prokázání kvalifikace podepsat smlouvu

uvedenou v bodě III. tohoto usnesení a zajistit její uzavření
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4. zajistit odeslání formuláře Oznámení o zadání zakázky "Svoz komunálního
odpadu" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek

5. zajistit uveřejnění výsledku veřejné zakázky na profilu zadavatele, tedy

uveřejnění uzavřené smlouvy na předmět plnění veřejné zakázky, Oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky a Písemné zprávy zadavatele o realizované veřejné zakázce
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 10
Proti: -

Zdržel se: -

Usnesení číslo 89/15 bylo přijato deseti hlasy.

10. Schválení přijetí dotace od Plzeňského kraje - šatny ZŠ
Starosta sdělil, že naše žádost o dotaci z dotačního titulu PSOV PK 2015 na šatny ZŠ, o které
rozhodovalo zastupitelstvo PK v dubnu letošního roku, nebyla vybrána k podpoře, ale byla
převedena do stavu Náhradník. Jelikož na základě sdělení PK ještě došlo k přerozdělení
nevyčerpaných finančních prostředků, byla naše žádost o dotaci podpořena, a od kraje jsme

obdrželi dotaci ve výši 300 tis. Kč na šatny ZŠ. Přijetí dotace je nutné schválit
zastupitelstvem.
Starosta otevřel rozpravu.

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

Zastupitelstvo obce.Osek schvaluje přijetí investiční dotace od Plzeňského kraje na akci
,,Přístavba šatny ZŠ Osek? ve vými 300 000,- Kč.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 10
Proti: -

Zdržel se: -

Usnesení číslo 90/15 bylo přijato deseti hlasy.

11. Schválení dodatku č. 2/2015 finančního vztahu se ZŠ a MŠ Osek,
okres Rokycany, příspěvková organizace
Dodatek finančního vztahu zastupitelé obdrželi, jedná se o navýšení investic o 15 000 Kč na
vybavení dětského hřiště. (v původním dodatku č. l/2015 bylo 300 tis. Kč, navyšujeme na 315 tis.
Kč).

Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.

Do rozpravy se přihlásila MVDr. Lenka Bejčková - z jakého důvodu se
investice navyŠuje?

Starosta - z důvodu přečerpání prostředků na nákup prvků na dětské hřiště MŠ.
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Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Osek schvaluje dodatek ě. 2/2015 finaněního vztahu Obce Osek
k příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Osek, okres Rokycany.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 10
Proti: -

Zdržel se: -

Usnesení číslo 91 / 15 bylo přij ato deseti hlasy.

12. Schválení dodatku č. 10 ke zřizovací listině č. j. 1476/02 ze dne
18. 9. 2002

Jedná se o předání šaten základní škole v hodnotě 2.12 l.404,- Kč.
Starosta otevřel rozpravu.

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

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 10 ke zřizovací listině č. j. 1476/02 ze dne

18. 9. ŽOO2, kterým se předávají škole šatny ZŠ v celkové hodnotě 2.121.404,- Kč.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 10
Proti: -

Zdržel se: -

Usnesení číslo 92/15 bylo přijato deseti hlasy.

13. Rozpoětové opatření

V rozpočtovém opatření č. 12/2015 se jedná o příjem dotace od KÚ PK ve výši 300 tis. a její
přerozdělení dle položek.
Starosta otevřel rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení :

Zastupitelstvo obce Osek schvaluje rozpočtové opatření člíSl0 12/2015, kterým se zvysují příjmy
opatřením číslo 9 P o 300 tis. Kč a výdaje opatřením číslo 37-38 V o 300 tis. Kč.
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O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 10
Proti :
Zdržel se: -

Usnesení číslo 93/ 15 bylo přijato deseti hlasy.

14. Zpráva finaněního výboru
Finanční výbor při své kontrole neshledal závady a dopomčil zastupitelstvu obce rozpočet na
rok 2016 schválit.

Starosta otevřel rozpravu.

Do rozpravy se přihlásil Ing. Oliberius, předseda finančního výboru - finanční výbor
kontroloval pokladnu a návrh rozpočtu, nebyly shledány žádné nedostatky.
Daňové příjmy obce se zvyšují, prostředky jsou účelně vynakládány, svědčí o tom
vzhled naší obce.

Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Osek bere na vědomí zprávy finančního výboru ze dne 2. 4. 2015
a ze dne 28.10-11. 11. 2015.

O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 9
Proti:

Zdržel se: l (Hlůžek)
Usnesení číslo 94/15 bylo přijato devíti hlasy.

15. Schválení bezúplatného převodu pozemků č. 1147/2 a 1147/5 v k.ú.
Osek u Rokycan z vlastnictví CR
Jedná se o pozemky pod komunikací, která vede do stavební lokality na Litohlavské (u p. Nobilisové).
Po předběžném jednání se Státním pozemkovým úřadem mohou být obci pozemky vydány podle
zákona 92/ 1991 sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
V materiálech byl návrh na revokaci usnesení číslo 61 / 15 - dle sdělení Pozemkového úřadu toto není
nutné.

Starosta otevřel rozpravu.

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

Zastupitelstvo obce Osek schvaluje v souladu se zákonem č. 92/1991 Sb. bezúplatný převod
pozemků p. č. l 147/2 v k. ú. Osek u Rokycan o výměře 404 m2 a 1147/5 v k. ú. Osek u Rokycan

ovýměře 934 m2 z vlastnictví ČR do vla-stnictví obce Osek.
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O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 10
Proti: -

Zdržel se: -

Usnesení číslo 95/15 bylo přijato deseti hlasy.

16. Schválení záměru směny a koupě pozemků Vitinka - Hudlice
Starosta otevřel rozpravu.

Místostarostka Jaroslava Výborná:

V průběhu komplexních pozemkových úprav (dále KoPÚ) bylo zjištěno, že do nemovitosti
čp. 20 v Hudlicích (bydlí Veletovi) není řádný přístup, pouze po obecní komunikaci p.p.č.
444 v k.ú. Vitinka, která je úzká a nenf možné zajíždět do dvora. Vlastníci jezdí po
zpevněné části pozemku p. č. 510, který je ve vlastnictví OZOS, a.s. Ve spolupráci firrny,
která zarněřuje KoPU s firmou, která zpracovává návrh územního plánu, bylo navrženo
řešení, které tímto předkládáme zastupitelstvu na vědomí a ke schválenf záměru směny
pozemků.

Oproti původnímu územnímu plánu z roku 2004 byla hranice územního plánu posunuta za
pozemek p.č. 197 v k.ú. Vitinka tak, aby vznikl prostor pro plánovanou komunikaci, která
by měla zpřístupnit nemovitost čp. 20 i pozemek p.č. 201 (PK) v k.ú. Vitinka, který není
zahrnut v KoPU, v územním plánu je ve výhledu.

Na předběžném jednání s OZOS, a.s. jsme jednali o možnosti směny části pozemku obce
p.č. 444 za oddělenou část z pozemku p.č. 510 a koupě oddělené části z pozemku p.č 511 .
Podle předběžného vyjádření OZOS a.s. pokud pozemek p.č. 194/l odkoupí nájemce, bude
možné jednat o prodeji zbývající části zpozemku p.č. 510 (všechny pozemky vk.ú.
Vitínka).

Plánovaná šířka komunikace je 8 m a prostor před nemovitostí čp. 20 by měl být 15 m
široký.

JUDr. Michal Čelechovský - o kolik m2 pozemků by se jednalo?
Jaroslava Výborná - jednalo by se přibližně o 160 m2, které může obec směnit a dále
potřeba koupě pozemků činí cca 650 m2.

Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny části pozemku obce Osek
p. č. 444 v k. ú. Vitinka za oddělenou část pozemku z p. ě. 510 v k. ú. Vitinka a koupě
části pozemku p. č. 510 a p. č. 511 v k. ú. Vitinka a ukládá obecnímu úřadu po
zpracování geometrického plánu zveřejnění záměru směny pozemků na úřední desce.
Zastupitelstvo obce schvaluje posunutí hranice územního plánu za pozemek p.ě. 197
v k. ú. Vitinka.

O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 10

Proti: Zdržel se: -

Usnesení číslo 96/ 15 bylo přijato deseti hlasy.
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17. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
č. IV-12-0009473/001

Smlouvu o zřízenf věcného břemene zastupitelé obdrželi, jedná se o pozemek za obecním úřadem

ve směru na Volduchy (za pozemky paní Ernstové).
Starosta otevřel rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti
č. IV-12-0009473/001 0sek, p 822/129, kNN za úplatu za 1.000,- Kě a pověřuje starostu jejím
podpisem.

O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 10
Proti :
Zdržel se: -

Usnesení číslo 97/15 bylo přijato deseti hlasy.

18. Schválení rozpočtu na rok 2016
Rozpočet byl zveřejněn na úřední desce od 2. 1l. 2015. Pracovní schůzka zastupitelů
krozpočtu se konala 4. Il. 2015, pozvánky byly zaslány spolu snávrhem rozpočtu,
důvodovou zprávou a výkazem plnění rozpočtu e-mailem zastupitelům 27. 10. 2015. Na
pracovní schůzce nebyly vzneseny k návrhu rozpočtu žádné připomínky.
Starosta otevřel rozpravu:
Ing. Cafourek - o co se jedná ,,Kanalizace u Vraných???

Starosta - jedná se o nemovitosti naproti OÚ od Pelců k Řežábkům, chtějí se připojit
ke kanalizaci, je na to stavební povolení, je počítáno s náklady asi 50 tis. Kč
na jednu přípojku.
MVDr. Lenka Bejčková - budou občané v této lokalitě skládat zálohu na připojení jako tomu
bylo při připojování ke kanalizaci od Paroubků směrem k Levým?
Starosta - ano, počítá se zálohou asi7 500,- Kč na vybudování jedné kontrolní šachty.

MVDr. Lenka Bejčková - kalolis na ČOV, bude pojízdný?
Starosta - jsou zpřísněné podmírí?ky na likvidaci kalu, Osecká obecní vodárenská s.r.o. si
půjčila pojízdný kalolis, který v současné době testujeme a zatím to vypadá tak, že je
pro nás vyhovující a v příštím roce bychom jej koupili, používal by se pouze pro
naší ČOV.

Jaroslav Hlůžek - navrhuje dát do rozpočtu umístění WC Toi Toi na koupaliště ve Vitince.
Starosta - pokud se takto rozhodneme, budeme to řešit rozpočtovým opatřením.
Jaroslav Hlůžek - výměna kotle ve škole?
Starosta - kotel je v provozu 5 let, díky němu jsme velmi snížili náklady na vytápění školy.
Kapacitně zatím ještě kotel stačí, i když se vytápěné prostory ve škole zvětšují.
V současné době probíhá připojení hasičárny, která bude tímto kotlem také
vytápěna. Znamená to koupit kotel s větším výkonem, který jsme zařadili do
rozpočtu r. 2016.
1l

Jaroslav Hlůžek - když se před pěti lety kupoval kotel do školy, tak to říkal, že by se měla
připojit i hasičárna. Navrhuje vyřazený kotel ze školy použít k vytápění
obecního úřadu.

Starosta - nedovede si představit, jak by se kotel do OÚ dostal, musel by se na to vybourat
velký kus ob'vodové zdi, navíc pro OÚ má moc velký výkon. Kotel se nabídne
k prodeji.

Jaroslav Hlůžek - nevidí v rozpočtu finanční prostředky na vybudování dětského hřiště na
Vitince ani na dokoupení prvků na návsi v Oseku.

Starosta - letos jsme na náves zabudovali provazovou pyramidu, která stála 67 000,- Kč,
chceme tam dát houpačku pro malé děti, hřiště na Vitince se buduje, mělo by být
dokončeno ještě v letošním roce.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Osek na rok 2016 v třídění rozpočtové skladby
podle paragrafů na straně příjmů ve výši 15 500 000,- Kč a na straně výdajů ve výši
15 500 000,- Kč.

O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 7

Proti: l (Hlůžek)

Zdížel se: 2 (Ing. Cafourek, MVDr. Bejčková)
Usnesení číslo 98/15 bylo přijato deseti hlasy.

19. Přehled přijatých usnesení
Přijatabylausneseníodčísla 82/15 dočísla 98/15 /tj. 17usnesení/.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.55 hodin.
Zapsala: Milena Bradová
V Oseku 25. 11.2015
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Jaroslav Peroutka
starosta
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Jaroslada Výborná
mÍstostarosta
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Ing. Bc. Eva Dudlová
ověřovatel zápisu

Ing. Miloslav Oliberius
ověřovatel zápisu
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