Zápis č. 8/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Osek
konané dne 17. prosince 2015
Zasedání zahájil starosta v 18,02 hodin.
Při zasedání byli přítomni: Jaroslav Peroutka
Jaroslava Výborná

JUDr. Michal Čelechovský
Ing.Dudlová Eva
Ing. Miloslav Oliberius
Ing. Jan Kozel
Františk Pokštefl
Jaroslav Hlůžek

Ing. Jan Cafourek
MVDr. Lenka Bejčková
omluveni: Josef švarc

1. Kontrola usnášeníschopnosti zasedání
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce, konstatoval přítomnost
zastupitelstva a usnášení schopnost zastupitelstva obce.

deseti členů

2. Schválení programu zasedání
Starostou byl vyhlášen návrh prograrnu zasedání:
1. Kontrola usnášeníschopnosti zasedání
2. Schválení prograrnu zasedání
3. Zprávastarostyoověřenízápisuzpředešléhozasedání
4. Volba dvou ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starosty o stavu finančních prostředků obce a jejich závazcích ke dni konání zasedání
6. Informace o čimiosti obecního úřadu

7. Kontrola plněnf předchozích usnesení
8. Zápis číslo 2/2015 kontrolního výboru zastupitelstva obce Osek
9. Schválení konceptu zápisu do kroniky obce Osek za rok 2015
10. Schválení OZV číslo 3/2015

11. Schválení nákupu kalolisu na ČOV Osek
12. Přehled přijatých usnesení
Starosta navrhl doplnění bodu Schválení smlouvy o zřízení služebnosti, sdělil, že materiál
k tomuto bodu mají zastupitelé na stole k nahlédnutí. Informoval, že se jedná se o umístěnf a
vedení trafostanice v části obce u statku a k navrženému programu otevřel rozpravu.
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Do rozpravy se přihlásil JUDr. Čelechovský s tím, proč se smlouva o zřízení služebnosti
zařazuje. K tomu Ing. Kozel sdělil, že to potřebuje projednat, schválení navazuje na další
povinnosti, jedná se o stavbu trafostanice a vedení pod komunikací, je to postavené již 40 let

a byl by rád, aby se to schválilo a zlegalizovalo. JUDr. Čelechovský se zeptal ostatních
zastupitelů, jaký na to mají názor. Pan Hlůžek sdělil, že je to na poslední chvíli, a že by to
nechal na příští jednání. Starosta sdělil, že kabely na pozernku leží již 40 let a nevidí problém
ve schválení. Většina zastupitelů sdělila, že jsou pro tento bod projednat.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce s doplněním bodu
Schválení smlouvy o zřízení služebnosti.
O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 99/15 bylo přijato všemi deseti hlasy.

3. Zpráva o ověření zápisu z předešlého zasedání.
Starosta sdělil, že ověřovatelé zápisu paní Ing. Bc. Eva Dudlová a pan Ing. Miloslav
Oliberius schválili zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 1l. 2015 bez připomínek.
Starosta otevřel rozpravu k zápisu z předešlého zasedání 20.
Do rozpravy se přihlásil pan Hlůžek a sdělil, že zápis byl strohý a nejsou tam některé
skutečnosti a chybí tam některá vyjádření občarrů.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o ověření zápisu ze zasedání dne 19. 1l.
2015.

O náwhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 100/15 bylo přijato sedmi hlasy, proti
hlasoval pan Hlůžek, zdrželi se hlasování paní MVDr. Bejčková a pan Ing. Cafourek.

4. Volba ověřovatelů zápisu
Starosta sdělil, že za ověřovatele zápisu navrhuje pana Ing. Kozla a pana Pokštefla a otevřel
k bodu číslo 4 rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Ing. Kozla a pana Pokštefla.
O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení čfslo l Ol/15 bylo přijato devíti hlasy, zdržel se
hlasování pan Hlůžek.
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5. Zpráva o stavu finančních prostředků obce a jejich závazcích
ke dni konání zasedání
Starosta sdělil stavy finančních prostředků:
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

1.693.715,07 Kč
45.188,94 Kč
112.788,25 Kč
12.415,- Kč
O,- Kč

Starosta otevřel rozpravu ke stavu finančních prostředků obce, 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
úětech, pohledávkách a závazcích po době splatnosti.
O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 1 02/ 15 bylo přijato všemi deseti hlasy.

6. Informace o činnosti obecního úřadu

Starosta inforínoval o práci čety, zejména o údržbě strojů a úklidu obce. Dále sdělil, že
sezonní pracovníky jsme vrátili na úřad práce. Poté informoval o činnosti obecního úřadu.
Sdělil, že na obecním úřadu proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce Osek za leden říjen 2015, kterého se po dva dny zúčastnili 3 kontroloři z krajského úřadu. Závěr kontroly
zněl: při dílčím přezkoumání hospodaření územně samosprávního celku Osek nebyly zjištěny
chyby a nedostatky. Dále byla zahájena příprava na inventarizační práce, tj. inventarizace
majetku a závazků, která započne ihned začátkem ledna 2016 a připravuje se vydání
zpravodaje.
Starosta vyhlásil rozpravu.
Do rozpravy se přihlásila paní MVDr. Bejčková, že osvětlení kostela se jí velmi líbí a zeptala
se, proč svítf jen některé světla a nesvítí všechny. K tomu starosta sdělil, že při vydání
územního souhlasu obec potřebovala vyjádření sousedů a pan Aubrecht si vymínil, že světla
z jeho strany nebudou svítit stále, ale jen o křest'anské svátky. Starosta sdělil, že o vánočních
svátcích bude svítit světel více.

Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu.
O návrhu usnesenf bylo hlasováno a usnesení číslo 103/15 bylo přijato devíti hlasy, zdržel se
hlasování pan Ing. Cafourek.
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7. Kontrola plnění předchozích usnesení
Starosta informoval o usneseních z minulých zasedání:
Usnesení číslo 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
proijezdnosti po místních komunikacích v úseku nad Kněžským rybníkem.
prozatím nesplněno, značky jsou objednané a proběhne osazení značek.
usnesenf číslo 5/15

bod 3. Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu připravit záměr k vybudování kompostárny.
prozatím nesplněno, zelený odpad se odváží do Radnic zdarma, obec má hodně
odpadu a musela by být velká kompostárna.
usnesení číslo 7/15

Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu realizovat osvětlení kostela s náklady do 100 tis. Kč.
splněno, realizace proběhla a od 1. 12. 2015 je kostel osvětlený.
Usnesení číslo 89/15

Část IV. Ukládá starostovi obce
1. zajistit vyhotovenf, podepsat a odeslat Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem
uchazečům o veřejnou zakázku
2. vyzvat vítězného uchazeče k předloženf originálů dokumentů a dokladů k prokázání
splnění požadované kvalifikace
3. na základě předložených dokladů k prokázánf kvalifikace podepsat smlouvu uvedenou v
bodě III. tohoto usnesení a zajistit je3í uzavření
4. zajistit odeslání forínuláře 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 výběm nejvhodnější
nabídky a Písemné zprávy zadavatele o realizované veřejné zakázce
bod l - 2 splněno, bod 3 ze strany obce je smlouva podepsána, čekárne na domčení
podepsané smlouvy od firmy SITA, 4 a 5 prozatfm nesplněno.
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se přihlásil pan Hlůžek ke kompostárně, že by se výhledově měla kompostárna

realizovat, propočítat, kolik bude stát a jak velká. JUDr. Čelechovský k tomu sdělil, že si
myslf totéž, přikládá se k tomu vše připravit, a bud' to bude reálné, nebo ;část odpadu si
ponechat a část odvážet, že má někdo jňriý užitek z našeho odpadu. Je pro to, aby se
zpracoval návrh, on je pro malou kompostárnu. K tomu starosta sdělil, že zpočátku byly ceny
na malou kompostárnu, ale naše obec by musela mít velkou kompostárnu. Paní MVDr.
Bejčková sdělila, že souhlasí, a že se bude těšit na příští zasedání, kde dostanou nějaká čísla.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce splnění usnesení číslo 7/15,
89/15, ěást IV bod l- 2 a o nesplnění usnesení číslo 45/}4, 5/15 bod 3, a 89/15 část IV
bod 3 až 5.

O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 1 04/15 bylo přijato všemi deseti hlasy.
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8. Zápis číslo 2/2015 kontrolního výboru zastupitelstva obce Osek
Starosta sdělil, že zápis číslo 2/2015 vytvořený kontrolním výborem zastupitelstva obce Osek
zastupitelé obdrželi, otevřel k tomuto bodu rozpravu a předal slovo předsedovi kontrolního

výbom JUDr. Čelechovskému.
JUDr. Čelechovský sdělil, že kontrolní výbor provedl kontrolu a závěr mají zastupitelé
v zápisu a na připomínky může reagovat. Pan Hlůžek sdělil, že bod 2 - výsledek šetření je
výsměchem zdravému rozumu. Paní MVDr. Bejčková se informovala, zda by mohl kontrolní
výbor kontrolovat všechna ukládací usnesení.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis číslo 2/2015 kontrolního výboru
zastupitelstva obce Osek.
O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 105/15 bylo přijato sedmi hlasy, proti
hlasoval pan Hlůžek a zdrželi se hlasování paní MVDr. Bejčková a pana Ing. Cafourek.

9. Schválení konceptu zápisu do kroniky obce Osek za rok 2015
Starosta sdělil, že návrh konceptu zápisu do kroniky vytvořený kronikářkou paní Miloslavou

Šneberkovou zastupitelé obdrž'eli a otevřel tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje koncept zápisu do kroniky obce Osek za rok 2015.

O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo l 06/15 bylo přijato všemi deseti hlasy.

10. Schválení OZV číslo 3/2015
Starosta sdělil, že opravenou vyhlášku zastupitelé obdíželi e-mailem, jedná se o OZV o rnfstnfm
poplatku za provoz systému shromažd'ování, sběm, přepravy třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Vyhláška byla dopracována na základě změny zákona číslo 255/2015 sb.,
navržená výše poplatku zůstává stejná ve výši 500 Kč za poplatníka.
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu, do rozpravy se nikdo nepřihlásil, starosta uzavřel
rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce vydává OZV ě. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažd'ování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 1 07/15 bylo přijato všemi deseti hlasy.

11. Schválení nákupu kalolisu na ČOV Osek
Starosta sdělil, že podrobný materiál k tomuto bodu zastupitelé obdrželi, jedná se o nákup kalolisu

na ČOV, otevřel k tomuto bodu rozpravu a předal slovo panu Sloupovi.
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Pan Sloup popsal vše podrobně do materiálu a byl by rád, aby se zastupitelé na něco k tomu
zeptali. Paní MVDr. Bejčková požádala o sdělení informace občanůrn. Pan Sloup sdělil, že

občané budou seznámeni ve zpravodaji, sdělil, že naše ČOV má kapacitu 1.600
ekvivalentních osob, tj. v přepočtu 2.000 obyvatel a produkuje mezi 300 - 450 tun kalu. Kal
se likvidoval pomocí soukromého zemědělce, a i když to bylo složité, tak to šlo, museli se
odebírat vzorky kalu, vzorky půdy atd. Nyní se připravuje nová vyhláška, která toto
znemožní, proto se rozhodli pořídit kalolis, hrnota ztoho zařízení se poté vyváží na
kompostárnu. Sdělil, že jsou různé druhy kalolisů, navštívili tři čistírny odpadnfch vod, které
kalolis používají. V současné době márne na čistírně zkušebně další kalolis. Když se tento
kalolis osvědčí, poté se rozhodnou, zda ho koupí. Dále sdělil, že další možností je smlouva
s Vodárnou Plzeň, ale oni uzavírají smlouvu pouze na jeden rok, tak se může stát, že jeden
rok smlouvu uzavřou a další rok ne.

Pan Hlůžek se zeptal, jakou to má životnost a jaké jsou finanční náklady, kdybychom si to
nechali odvážet u firrny.
Pan Sloup sdělil, že neví, jaké provozní náklady budou u kalolisu, kalolis má příkon 2 KW
při maximálním výkonu l m3 za hodinu, Vodárna Plzeň nabízí 450 Kč za m3 za likvidaci
kalu a dále sdělil, že se s kalolisem dostaneme o 100 Kč níž, ale nemůže to zaručit.

Paní MVDr. Bejčková se zeptala, na jaký kompost se to bude vyvážet. Pan Sloup sdělil, že je
to projednáno s kompostárnou Mýto, předpokladem k odevzdání jsou rozbory vzorků a dále
sdělil, že je to výborné hnojivo.
Pan Hlůžek sdělil, že mu chybí čísla, zda se to bude vyvážet do Mýta nebo do Plzně.
Paní MVDr. Bejčková se dále zeptala, kalolis bude stát půl milionu, něco dopravník a zda se
to zohlední v ceně stočného, když to koupí obec Osek a obec Volduchy se opět povezou.
Pan Sloup sdělil, že nákup mieme odložit, ale začne nám to vyvážet vodárna Plzeň.
K tomu sdělil starosta, že když to bude vyvážet vodárna Plzeň, tak to bude vozit i s vodou a
sušiny je tam jen 3 %. Dále sdělil, že již byly propůjčeny dva kalolisy a odstředivka.
Pan Hlůžek sdělil, že je pro nákup kalolisu, je pro i do budoucna, ale nemá žádná číslo, chce
udělat kalkulaci. Pan Ing. Cafourek se zeptal, jak dlouho tu máme kalolis na testování. Pan
Sloup sdělil, že ho v pondělí odvezou. My budeme odvážet po načerpánf kalojemů. Dále se

přihl'msil pan JUDr. Čelechovský s tím, že -kalkulace nemůže dopadnout nevýhodně, že to pro

nás nebude nikdo dělat levněji, cizí to bude dělat vždy se ziskem. Dále sdělil, že zákon o
odpadech je stále tvrdší a čím dřív budeme kalolis mít, tím dříve ho můžeme využívat, a když
se to dnes schválí, bude cesta otevřena pro vodárenskou společnost a kalkulace se může
přilpravit na příští ZO. Dále se přihlásila paní Ing. Dudlová s tím, že souhlasí s panem JUDr.
Če'.?lechvovským. Poté se přihlásila paní MVDr. Bejčková, že ona by raději viděla čísla, kolik

co stojí. Dále se opět přihlásil pan JUDr. Čelechovský, že by chtěl říci, že nás okolnosti
donutí to koupit, že se to stejně bude muset řešit do budoucna, stejně je to i s kompostárnou,
nebrání se tomu to odložit, ale nic jiného nám nezbývá. Pan Hlůžek sdělil, že není proti tomu
to koupit, ale jde mu o čísla, že čísla nelžou a musíme koukat, kolik co stojí. Pan JUDr.

čelechovský sdělil, že je třeba si uv«=domit, že do Mýta se bude odvážet sušina a do Plzně kal
s vodou, v kterém jsou 3 % sušiny. Pan JUDr. Čelechovský sdělil, že nehlasujeme silou, ale
že ten kalolis stejně potřebujeme. Paní Ing. Dudlová sdělila, že z logiky věci, i v té Plzni to
budou muset zpracovat. Dále pan Sloup sdělil, že rozbor kalů se dělá 2 x ročně - to je
povinnost
a vychází nám dobře, nejsou vněm těžké kovy. Starosta sdělil sJUDr.
pOVlnlli
Čelechíovským, že by se stejně musel do budoucna pořídit.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup kalolisu pro čističku odpadních vod v Oseku a
pověřuje jednatele Osecké obecní vodárenské s.r.o. výběrem dodavatele tohoto zařízení.
O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo l 08/ 15 bylo přijato osmi hlasy, zdrželi se
hlasování pan Hlůžek a paní MVDr. Bejčková.
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12. Schválení smlouvy o zřízení služebnosti
Starosta sdělil, že návrh smlouvy o zřízení služebnosti a mapu zastupitelé obdrželi, otevřel k tomu
bodu rozpravu a sdělil, že případné podrobné inforínace podá pan Ing. Kozel.

Ing. Kozel sdělil, že trafostanice stojí na pozemku pana Švarce a je tam již 40 let, v obecní cestě je
nově vedení pro HBH, kabel do stodoly a do dalších areálů. Paní MVDr. Bejčková, zda je vše
vybudované. Pan Ing. Kozel sdělil, že se to vše pouze zlegalizuje.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti mezi Lucií Švarcvovou,
Obcí Osek, manželi Průchovými, Ing. Janem Kozlem, Pavlem Sýkorou, Karlem
Lukešem, Janem Kozákem a Zdeňkem Kozákem.

O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 1 09/ 15 bylo přijato všemi deseti hlasy.

13. Přehled přijatých usnesení
Starosta sdělil, že přijata byla usnesení od čísla 99/15 do čísla 109/15, tj. 11 usnesení.
Zasedání zastupitelstva obce ukončeno v 19 hodin 7 minut.

----------rl--------------.-..........

Ing. Jan Kozel
ověřovatel zápisu

.tišek Pokšteffl

ověřovatel zápisu

/'

':?/"s4

r. ]
i

W )í ?,:lu

Jaroslava Výborná
starosta

mÍstostarosta

Zapsala: Petra Nová
Dne: 21. 12. 2015
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