Zápis č. 2/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Osek
konané dne 14.4.20l6
Zasedání zahájil starosta v 19.00 hodin.
Při zahájenf byli přítomni: Jaroslav Peroutka
Jaroslava Výborná
Ing. Miloslav Oliberius
Ing. Jan Kozel
MVDr. Lenka Bejčková
Ing. Bc. Eva Dudlová
Josef Švarc
Ing. Jan Cafourek
Jaroslav Hlůžek

JUDr. Michal Čelechovský
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
1. Kontrola usnášeníschopnosti zasedání
2. Schválení programu zasedání
3. Zprávastarostyoověřenízápisuzpředešléhozasedání
4. Volba dvou ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starosty o stavu finančních prostředků obce a jejich závazcích ke dni konání zasedání
6. Inforrnace o činnosti obecního úřadu

7. Kontrola plnění předchozích usnesenf

8. SchváleníúčetnízávěrkyZŠaMŠOsek,okresRokycany,p.o.,zarok20l5
9. SchválenírozdělenívýsledkuhospodařeníZŠaMŠOsek,okresRokycanyzarok20l5
10. Schválení člena kontrolního výboru
11. Schválení změny katastrální hranice mezi k.ú. Osek u Rokycan a k.ú. Vitinka
12. Projednánf záměru vybudování cyklostezky mezi obcí Osek a městem Rokycany
13. Schválení Smlouvy o uzavřenf budoucí smlouvy o zřízení v«:cného břemene - služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-000591/V B l ,,Vitinka, Nový Dvůr, TS, vNN?
14. Přehled přijatých usnesení

Starosta otevřel rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
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Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce.
O náwhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 10
Proti :
Zdržel se: -

Usnesení číslo 14/16 bylo přijato deseti hlasy.

3. Zpráva o ověření zápisu z předešlého zasedání.

Ověřovatelé zápisu pan Ing. Miloslav Oliberius a pan Josef Švarc schválili zápis ze zasedání
zastupitelstva obce dne 11.2.20l6 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 1l.2.2016.

O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 9
Proti:

Zdržel se: l (Hlůžek)

Usnesení číslo l 5/ 16 bylo přijato devíti hlasy.

4. Volba ověřovatelŮ zápisu
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta paní Ing. Bc. Evu Dudlovou a pana JUDr. Michala
Čelechovského.
Starosta otevřel rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:

Zastupite}stvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu Ing. Bc. Evu Dudlovou a pana

JUDr.- Michala Čelechovského.

O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 9
Proti :

Zdržel se: l (Hlůžek)
Usnesení číslo l 6/ 16 bylo přijato devíti hlasy.
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5. Zpráva o stavu finančních prostředků obce a jejich závazcích ke dni
konání zasedání

Běžný účeí u KE č. 3223 381/Ol 00
Běžný účeí u KE č. 43-541400277/0100

Účet-ČNE č. 94-531 7381/071 0

2 523 316,38 Kč
54 658,45 Kč
171 790,85 Kč

Pohledávky po době splatnosti
Závazky po době splatnosti

25 300,- Kč (kom. odpad + ps0
o

Starosta otevřel rozpravu

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

Zastupite4stvo obce bere na vědomí zprávu o výši finančních prostředků na běžných
úětech a pohledávkách po době splatnosti.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 10
Proti:
Zdržel se:

Usnesení číslo l 7/16 bylo přijato deseti hlasy.

6. Informace o činnosti obecního úřadu

Na obecním úřadě proběhl dvoudenní audit hospodaření, který provedly pracovnice KÚPK se
závěrem ,,nebyly zjištěny chyby a nedostatky?. V 1. čtvrtletí se vybíraly místní poplatky za
komunální odpad a za psy. Nyní se vybírají hřbitovní poplatky. Bylo podáno daňové přiznání
k dani z příjmu za loňský rok.
Proběhlo další jednání k pozemkovým úpravám.

Požádali jsme Úřad práce o příspěvek na sezónní pracovníky na úklid obce.
Četa prováděla přípravu techniky na sezónu, prořez náletů, štěpkování, úklid kolem
kontejnerů.

Byla provedena kompletní renovace kříže na hřbitově Plecháč.
Starosta otevřel rozpravu.

Jaroslav Hlůžek - paní Hlůžková podala na OÚ žádost o doplnění d«:tského hřiště na návsi
o nové prvky

Starosta - dopis byl podán ve čtvrtek, program dnešního jednání zastupitelstva byl vyvěšen
podle jednacího řádu již ve středu, návrh bude zařazen do příštího zastupitelstva.
Snažíme se dětské hřiště doplňovat každý rok o jeden nový prvek, cena se

pohybuje kolem 50 tis. Kč, v letošním roce budujeme dětské hřiště na Vitince.
Jaroslav Hlůžek - dceři jsou dva roky a pokud se hřiště rozšiřuje o jeden prvek ročně, je to
pro něho nezajímavé. Navrhuje vybudovat a oplotit dětské hřiště nad
Kněžským rybníkem vedle skládky.
Ing. Cafourek - v jakém stádiu příprav je pozemková úprava?

Jaroslava Výborná - prob«:hlo jednání k pozemkovým úpravám, kontrolovaly se nesoulady
skutečného stavu a stavu mapy. Projektantka už má první návrh
rozmístění cest připravený, měli bychom se co nejdříve se?jít se sborem
zástupců a řešit společná zařízení.
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Ing. Cafourek - bude možné před schvalováním do projektu nahlédnout?
Jaroslava Výborná - na minulém zasedání 20 upozorňovala, že návrh je k nahlédnutí na OU.
Ing. Kozel - rnůžeme mít k pozemkovým úpravám připomínky?
Jaroslava Výborná - ano, rozhodující slovo ale bude mít zvolený sbor zástupců.
MVDr. Bejčková - počítá se s vodní plochou?

Jaroslava Výborná - něco se tam plánuje, ale je málo obecní půdy a státní půdy.
Starosta - nechali j sme zpracovat studii na výstavbu kompostárny. Nás by se týkala podle
množství vyprodukovaného bioodpadu centrální kompostárna. Pokud se pro
výstavbu rozhodneme, vybudovali bychom jí nad roklí.
Kapacita by byla 450 tun bioodpadu ročně.
Náklady: Technologie 4 961 000,- Kč
Celkové náklady na vybudování 13 735 000,- Kč
Náklady na provoz asi 206 000,- Kč za rok
Kompostárnu by nebylo možné budovat bez dotace.
JUDr. Čelechovský - navrhuje seznámit zastupitele se studií a tento bod dát do programu
příštího jednání 20.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 10
Proti:
Zdržel se:

Usnesení číslo 1 8/16 bylo přijato deseti hlasy.

7. Kontrola plnění předchozích usnesení
usnesení 7/16:

Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu do příštího jednání zastupitelstva zajistit písemný
souhlas nebo osobní účast pana Zoubeleho.
- Usnesení splněno- další bod dnešního jednání
Usnesení 8/ 16

Zastupitelstvo obce ukládá OÚ jednat s panem Herajtem o odkoupení či směně
pozemku p.č.st. 15 (PK) v k. ú. Vitinka
Jednání proběhlo, stanovisko pana Herajta obdrželi zastupitelé mailem. Pan Herajt
na směnu pozemků nepřistoupil a trvá na odkoupení obecního pozemku p. č. st. 15 PK.
V pozemku, který bychom směnou získali je umístěna obecní kanalizace, takže by
směna byla vhodná, obec by měla přístup k této kanalizaci. Na směněný pozemek by
bylo rovněž možné umist'ovat kontejnery na odpad. Protože na směnu p. Herajt
nepřistoupil, navrhujeme obecní pozemek neprodávat a ponechat jej alespořt pro
kontejner.

Starosta otevřel rozpravu.

JUDr. Čelechovský - jak to vypadá s pozemkem 454/3, ten vlastní Pozemkový fond?
Jaroslava Výborná - obec má tento pozemek pronajatý, požádali jsme o jeho bezúplatný
převod, nevíme ale, jestli tento pozemek získáme.
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JUDr. Čelechovský - pokud obci Pozemkový fond pozemek p. č. 454/3 převede, schválil by
prodej pozemku p.č. st. 15 PK.
Jaroslav Hlůžek - z jakého důvodu nechce pan Herajt přistoupit na směnu pozemků?
Pan Herajt - pozemek koupil a nevěděl o tom, že kus pozemku je obce. Pozemek p.č.st. 15
PK chce od obce odkoupit, protože vedle má vjezd a garáž. Nechápe, proč
obec mu pozemek nechce prodat.
Starosta - na tomto pozemku máme umístěn kontejner na bioodpad, v této části je to jediné
vhodné rnfsto, kam tento kontejner ?ze umístit.
Jaroslav Hlůžek - my jsme o tomto pozemku doted' ani nevěděli a když ho chce pan Herajt
koupit, tak ho obec strašně potřebuje.

JUDr. Čelechovský - sÍtuace je taková, že i když obec pozemek panu Herajtovi prodá,
stejně pan Herajt nezíská přÍstup
přístup na komunikaci, protože tam je ještě
ondu C?
pozemek Pozemkového fondu
ČR.

Jaroslava Výborná - pan Herajt přístup na pozemek má a vždycky ho měl přes obecní
pozemek, umístění kontejneru mu ve vjezdu nebrání.
Starosta uzavřel rozpravu.

JUDr. Čelechovský vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce ukládá O'Ú jednat sPozemkovým fondem ČR o

směně nebo

bezplatném převodu pozemku p.ě. st. 45413 v k.ú. Vitinka do vlastnictví obce.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 10
Proti :
Zdržel se: -

Usnesení číslo l 9/ 16 bylo přijato deseti hlasy.
Usnesení č. 3 8 z 20. 11.2011

Zastupitelstvo obce na jednání 20.1.2011 přfialo usnesení č 38, ve kterém schválilo záměr
výstavby cyklostezky na trase Osek - Volduchy prostřednictvím DSO Horní Berounka na
využití dotačního titulu Státního fondu dopravní infrastruktury.
Při zpracování projektové dokumentace bylo zjištěno, že cyklostezka rmtže být široká pouze
1, 5 m, aby se vešla na pozemk2ý, kde vede plynovod, který má ochranné pásmo 4 m na každou

stranu. Při podání žádosti o dotaci je stanoveno dodržení ČSN736110, která stanoví
parametry pro cyklistické stezky, mj. šířka 3 m, obrubníky apod., což na předpokládaný
provoz je zbytečné. Zároveřt není vůbec jistota, zda by dotace byla poskytnuta. Projektová
dokumentace, územní řízení a stavební povolení je zpracováváno společně s obcí Volduchy,
nebot' obec Volduchy obdržela dotaci na zpracování projektové dokumentace od KUPK.
Výstavbu si bude financovat každá obec na svém katastru za stejných podmínek.
Navrhujeme proto revokaci usnesení č. 38 z 20.1.2011
Starosta otevřel rozpravu.

Josef Švarc - Volduchy budou mít také 1,5 m širokou cyklostezku?
Starosta -mají tam také překážky nevejde se jim tak cyklostezka široká 3 m.
MVDr. Bejčková - je to tedy tak, že cyklostezku chceme, ale nemůžeme ji dělat 3 m
širokou, pouze 1,5 m, proto se bude revokovat usnesení č. 38 z roku 2011 ?
Starosta - ano, prostě se tam jinak kvůli ochrannému pásmu nevejdeme.
Jaroslav Hlůžek - je to nesmysl dělat cyklostezku širokou 1,5 m, jsou to vyhozené peníze.
Ptal se někdo, jestli nenf možná výjimka?
Starosta - zjišt'ovali jsme to, bylo nám řečeno, že výjimka není možná.
Jaroslav Hlůžek - zjistí si to sám.
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Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení ě. 38 z 20.1.20ll v části týkající se výstavby
cyklostezky na trase Osek - Volduchy prostřednictvím DSO Horní Berounka na využití
dotačního titulu Státního fondu dopravní infrastruktuiy s tím, že cyklostezka bude
vybudována z vlastních prostředků v šíři 1,50 m.
Pro: 7

Proti: 1 (Hlůžek)

Zdržel se: 2 (MVDr. Bejčková, Švarc)
Usnesení číslo 20/16 bylo přijato sedmi hlasy.

8. Schválení úěetní závěrky ZŠ a MŠ Osek, okres Rokycany, p.o.,
za rok 2015

Výkazy byly zaslány zastupitelům mailem.
Podle rozvahy měla škola výnosy celkem ve výši v hlavní činnosti 1l 340 tis.Kč
V hospodářské činnosti 267 tis. Kč. Náklady činily 11340 tis. Kč v hlavní činnosti a ve vedlejší
činnosti 263 tis. Kč. Výsledek hospodaření činil v hospodářské činnosti zisk 4 238,76 Kč.
Zároveň byla předložena závěrečná inventarizační zpráva, která se také předkládá při auditu obce.
Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2015 Základní školy a Mateřské školy Osek,
okres Rokycany, příspěvková organizace
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 10
Proti:
Zdržel se: -

Usnesení číslo 21/16 bylo přijato deseti hlasy.

9. Schválení rozdělení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Osek, okres Rokycany
za rok 2015

Příspěvková organizace navrhuje zlepšený výsledek hospodaření ve výši4 238,76 Kč přidělit
do rezervního fondu.

Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje příděl zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2015 Základní školy
a Mateřské školy Osek, okres Rokycany, příspěvkové organizace do rezervního fondu ve výši
4 238,76Kě
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O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 10
Proti :
Zdržel se: -

Usnesení číslo 22/16 bylo přijato deseti hlasy.

10. Schválení člena kontrolního výboru

Členka výboru paní Marie Boudová na vlastní žádost ukončila členství v kontrolním výbom,
za nového člena navrhuji pana Slavomíra Zoubele mladšího souhlas s kandidaturou byl dán
písemně.
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí odstoupení členky kontrolního výboru paní Marie
Boudové a schvaluje nového člena kontrolního výboru pana Slavomíra Zoubele
mladšího.

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

Usnesení číslo 23/ 16 bylo přijato deseti hlasy.

11. Schválení změny katastrální hranice mezi k.ú. Osek u Rokycan a k.ú. Vitinka
V Hudlicích probíhá hranice mezi katastry Osek - Vitinka. Občané si postavili nemovitost v Hudlicích

na katastru Oseka. Tudíž by museli mít adresu i čp. z Oseka. Proto jejich pozemky + jeden pozemek ČR
se převádí do k.ú. Vitinky.

Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupite}stvo obce schvaluje změnu katastrální hranice mezi k.ú. Osek u Rokycan a k.ú. Vitinka
tak, že pozemky p.č. 216/6, 216/7,216/8, 216/9, 1151/2, st.p.č. 706 a 707 v k.ú. Osek u Rokycan a
pozemek p.č. 1151/1 v k.ú. Osek u Rokycan přejdou z k.ú. Osek u Rokycan do k.ú Vitinka
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O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 10
Proti :
Zdržel se: -

Usnesení číslo 24/ 16 bylo přijato deseti hlasy.

12. Projednání záměru vybudování cyklostezky mezi obcí Osek a městem
Rokycany
Starosta předal slovo předkladatelům tohoto bodu jednání, kterými jsou MVDr. Lenka Bejčková,
Ing. Jan Cafourek a Jaroslav Hlůžek.
Starosta otevřel rozpravu.
MVDr. Bejčková - vzhledem k velkému dopravnfmu provozu na silnici směrem do Rokycan
by bylo vhodné a smysluplné vybudovat cyklostezku mezi obcí Osek a městem
Rokycany. Navrhuje vyvolat jednání se starostou Rokycan.

JUDr. Čelechovský - kontaktoval již člena rady města Rokycan, určitě bude souhlas s vybudováním
stezky pro pěší. Ve středu 20.4.2016 v 9,30 h je domluvená schůzka na radnici

v Rokycanech s rnístostarostou Mgr. Šaškem.
Ing. Bc. Dudlová - cyklostezka je určitě potřebná, možná bude problém s Národní kulturní památkou
Vosek, je to chráněné území, asi bude nutné požádat o výjimku.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Osek ukládá starostovi obce vyvolat jednání se starostou města Rokycany o
možnostech a podmínkách výstavby cyklostezky Osek-Rokycany (Rokycany-Osek) a podat
informace o výsledcích těchto jednání na příštím jednání zastupitelstva obce Osek.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 10
Proti:
Zdržel se: -

Usnesení číslo 25/16 bylo přijato deseti hlasy.

13. Schválení ?mlníiíay o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-000591/VB? ,,Vitinka,
Nový Dvůr, TS, vNN?
Jedná se o to, že z důvodu havarijního stavu vzdušného vedení v Novém Dvoře je nutné provést
opravu vzdušného vedení nfzkého napětí. Stávající vedení bude vyměněn za nové, v celé trase budou
přepojeni stávající odběratelé, bude vyměněna stávající trafostanice.
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil
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Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-000591/VB? ,,Vitinka,
Nový Dvůr, TS, vNN? za náhradu 4 840,- Kč.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 10
Proti:
Zdržel se: -

Usnesení číslo 26/16 bylo přijato deseti hlasy.

14. Přehled přijatých usnesení

Přijata byla usnesení od čísla 14/16 do čísla 26/16 / tj. 13 usnesení /.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20 hodin 20 minut.

Zapsala: Milena Bradová
V Oseku 22.4.2016

.1

/ /i/lin

?ť.í(?
..............í..---------------

Jaros,Í'ava Výb4
stostoďsta

starosta

n

/

-?«afi,?/
Ing. Bc. Eva Dudlová
ověřovatel zápisu

JUDr. Michal Čelechqvský
ověřovatel zápisu
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