Zápis č. 5/2016
z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Osek
konané dne 18. srpna 2016
Zasedání zahájil starosta v 19 hodin.
Při zasedání byli přítomni: Jaroslav Peroutka
Jaroslava Výborná

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

Josef Švarc
Jaroslav Hlůžek

Ing. Jan Cafourek
MVDr. Lenka Bejčková

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

2. Schválení programu zasedání
Starostou byl vyhlášen návrh prograrnu zasedání:
1. Kontrola usnášeníschopnosti zasedání
2. Schválení programu zasedání
3. Zpráva starosty o ověření zápisu z předešlého zasedánf
4. Volba dvou ověřovatelů zápisu

5. Schválení Dodatku č. 2 Finančnfho vztahu k ZŠ a MŠ Osek, okres Rokycany, p. o.
6. Schválení rozpočtového opatření
7. Přehled přijatých usnesení
Starosta k navíženému programu 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 a usnesení čfslo 59/ 16 bylo přijato všemi jedenácti hlasy.
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3. Zpráva o ověření zápisu z předešlého zasedání.
Starosta sdělil, že ověřovatelé zápisu paní Ing. Bc. Eva Dudlová a pan Ing. Jan Kozel schválili
zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 28. 7. 2016 bez připomínek
Starosta otevřel rozpravu k zápisu z předešlého zasedánf 20.

Do rozpravy se přihlásila paní MVDr. Bejčková a sdělila, že na minulém zasedání u bodu č. 9,
kdy starosta otevřel rozpravu, tak se diskutovalo asi 13 minut a v zápise je, že se do rozpravy
nikdo nepřihlásil, proto doporučuje zápis doplnit.
Starosta sdělil, že se paní Bradová, která zápis dělala, na to podívá a zápis doplní.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:

Zastupite}stvo obce bere na vědomí zprávu o ověření zápisu ze zasedání dne 28. 7. 2016.
O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 60/16 bylo přijato devíti hlasy, zdrželi se
hlasování paní MVDr. Bejčková a pan Hlůžek.

4. Volba ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu pana Františka Pokštefla a pana Ing. Jana Cafourka
a otevřel k bodu č. 4. rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Františka Pokštefla a pana
Ing. Jana Cafourka.

O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 61 / 16 bylo přijato všemi jedenácti hlasy.

5. Schválení Dodatku č. 2 Finančního vztahu kZŠ a MŠ Osek,
okres Rokycany, p. o.
Starosta sdělil, že na jednání zastupitelstva obce dne 28. 7. 2016 bylo schváleno usnesení č.
51/16: ,,Zastupitelstvo obce Osek schvaluje dodatek č. ]/2016 Finančního vztahu obce Osek
k příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Osek, okres Rokycany, příspěvková
organizace, kterým se příspěvek snižuje o 400 000, - Kč na částku 1995. 000,- Kč" z důvodu že
nebude provedena plánovaná výměna kotle. Vzhledem k tomu, že obecní úřad má v současné
době nabídku na odkoupení starého kotle Carborobot 140 za cenu 60 tis. Kč, navrhuje výměnu
kotlů uskutečnit v letošním roce a proto změnit finanční vztah ke škole a schválit příspěvek na
pořízení nového kotle EKOefekt BIO 190 ve výši 400 tis. Kč. Cena nového kotle s DPH je 450
tis. Kč, tedy výtěžek z prodeje bude použit na doplacení nového kotle a případnou dopravu.

Starosta otevřel rozpravu k dodatku č. 2Finančního vztahu k ZŠ a MŠ Osek.
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Do rozpmvy se přihlásila paní MVDr. Bejčková a sdělila, že tomu nerozumí, na jednom jednání
se přesunou prostředky jinam a nyní je zase přesouváme zpět. Bylo řečeno, že taín kotel zůstat

mŮŽe, proČ se to měnÍ.

Starosta sdělil, že kotel se zakoupil za 150 tis. Kč před pěti lety. Pět let sloužil, řeklo se, že
následující sezonu vydrží, ale jelikož jsme dostali nabídku na odkoupení, je šance starý kotel za
60 tis. Kč prodat. Propojila se ze školy hasičárna, dále se připojily šatny a je mnohem více
radiátorů. Na minulém jednání ZO se finanční prostředky převedly, nyní by se na školu vrátily.
Panf MVDr. Bejčková nerozumí sumě, za kterou se kotel kupoval před pěti ledy, bylo to za 200

tis. Kč. Starosta sdělil, že kotel stál 150 tis. Kč.

Paní MVDr. Bejčková sdělila, že kotel nejdříve opravíme a nyní ho prodáváme, zda je to
ekonomické. K tomu starosta sdělil, že z původní ceny 150 tis. Kč je 60 tis. výhodné, plynem se
propálf asi 600 tis. Kč, uhlí se koupí za 150 tis. Kč, úspora je dost velká. Nový kotel je možno na
více štěpků, až 50 %.

Pan Hlůžek se zeptal, kdo dal tu nabídku na 60 tis. Kč. Starosta sdělil, že pan Veselý, který se

tím zabývá a nabízí za kotel 60 tis. Kč, má na něho kupce.

Dále opět paní MVDr. Bejčková inforrnovala o tom, zda to bylo úsporné nebo ne, oni tvrdí, že to
smysluplné nebylo a dále se zeptala na nový kotel, zda se bude míchat na 50 % štěpků, zda jich

máme dostatek. Starosta sdělil, že štěpků máme dostatek.

Dále se přihlásil pan Švarc a sdělil, že na jaře a na podzim se topí při asi 40 % štěpků, ale když je

zima, tak se to mfchá na 10 % štěpků, protože by kotel do rána nevydržel.

Pan Ing. Cafourek se zeptal na nabídku pana Veselého, jak stanovil cenu 60 tis. Kč, zda máme na
to odborný posudek. K tomu starosta sdělil, že cena 60 tis. Kč je závazná, hasiči pomohou
s připojením nového kotle. Pan Ing. Cafourek se zeptal, zda by pan Veselý udělal nějaké odborné
vyjádření. K tomu paní MVDr. Bejěková sdělila, že pan Veselý není vhodná osoba, že by se měl
vyjádřit jiný odborník.

Dále se přihlásil JUDr. Čelechovský a sdělil, že máme naMdku a posuzujeme tuto nabídku, a za

rok kotel prodat nemusíme vůbec. Sešli se zde proto, aby rozhodli, zda se přistoupí na nabídku.
Dále opět paní MVDr. Bejčková se zeptala, kdo rozhodl o tom, že kotel bude pouze rok.
Starosta opět sdělil, že byla připojena ke škole hasičárna, připojily se šatny a plánuje se udělat
podkroví, jelikož z Volduch přijde v následujícím školním roce více dětí. Tento kotel má 140
KW a nový kotel má 190 kW, kotel je slabý a nebude stačit.

Dále se přihlásil pan Hlůžek a sdělil, že je rád, že se kupuje riový kotel a je pro to, aby se do
budoucna kupovaly nové věci, to již říkal před pěti lety.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:

1. Zastupitelstvo obce Osek schvaluje dodatek č. 2/2016 Finaněního vztahu obce Osek
kpříspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Osek, okres Rokycany,
příspěvková organizace, kterým se příspěvek zvysu3e o 400 000,- Kč na ěástku 2 395 000,-

Kč.

2. Zastupitelstvo obce Osek schvaluje prodej kotle Carborobot 140 za cenu 60 000,- Kě.

O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 62/16 bylo přijato devíti hlasy, zdrželi se

hlasování paní MVDr. Bejčková a pan Hlůžek.

6. Schválení rozpočtového opatření
Starosta sdělil, že se jedná o navýšení finančních prostředků na paragraf školy s použitím části

zůstatku na běžném účtu z minulého roku a sdělil, že materiál zastupitelé obdrželi.
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Starosta vyhlásil rozpravu.

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření číslo 7/2016, kterým se navyšují výdaje
opatřením ěíslo 24 V o částku 400.000,- Kč s použitím části zůstatku běžného účtu z roku
2015.

O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 63/16 bylo přijato devíti hlasy, zdrželi se

hlasování paní MVDr. Bejčková a pan Hlůžek.

Dále se mimo program přihlásil pan Ing. Cafourek, jak je to s Kněžským rybníkem. Starosta
sdělil, že zde měli projektanta a ten předělá projekt poďle našich představ. V září má být
vypsaná další výzm na dotaci a dle informací by měla obec z 90 o/o uspět. Původní firma, která
měla dotaci zajistit, selhala, a proto podáme žádost v další výzve. Je udělaný rozbor bahna,
vzorky vyšly v pořádku, museli jsme udělat další vzorky, které vyšly také v pořádku. Příští rok

by se oprava rybníka realizovala.

Pan Ing. Cafourek se zeptal, zda to zůstane vypuštěné.

Pan starosta sdělil, že se to může napustit, vypuštěné to bylo kvůli odběm vzorků.

Pan Ing. Cafourek sdělil, že by to bylo lepší napustit.

7. Přehled přijatých usnesení
Starosta sdělil, že byla přijata usnesení od čísla 59/16 do čísla 63/16, tj. 5 usneseních.
Zasedání zastupitelstva obce starosta ukončil vl9,30 hodin a poděkoval za přítomnost.
Zapsala: Petra Nová
Dne: 19. 8. 2016
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ověřovatel zápisu
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Jaroslav Peroí
starosta

Ing. Jan Cafourek
ověřovatel zápisu
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