Zápis č. 7/2016
z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Osek
konaného dne 13.10. 2016

Zasedání zahájil starosta v 19 hodin 7 minut.
Při zasedání byli přítomni:

Jaroslav Peroutka

Jaroslava Výborná
Ing.Dudlová Eva
Ing. Miloslav Oliberius
Ing. Jan Kozel
Františk Pokštefl
Jaroslav Hlůžek
Omluveni:

JUDr, Michal Čelechovský

MVDr. Lenka Bejčková
Josef Švarc
Nepřítomni: Ing. Jan Cafourek

1. Kontrola usnášeníschopnosti zasedání
Starosta zahájil mimořádné zasedání zastupitelstva obce, konstatoval přítomnost deseti členů
zastupitelstva a usnášeníschopnost zastupitelstva obce.
Starostou byl vyhlášen návrh prograrnu zasedání:
1. Kontrola usnášeníschopnosti zasedání
2. Schválenf programu zasedání
3. Zpráva starosty o ověření zápisu z předešlého zasedání
4. Volba dvou ověřovatelů zápisu
5. Schválenf Kupnf smlouvy na ,,Vybavení SDH JPO III obce Osek hasičskou technikou?
6. Schválení investiční akce - Chodnfk směr Volduchy

7. Schválení přijetí dotace na akci ,,Oprava-odlehčenf -podlah v ZŠ Osek od Plzeňského kraje
8. Přehled přijatých usnesení

Starosta otevřel rozpravu.
Do rozpravy se přihlásil Jaroslav Hlůžek s připomínkou, že máme již dmhé mimořádné
zasedání zastupitelstva, jednání by měla být častější a nemusela by pak mít 18 bodů.
Ing. Eva Dudlová - v Rokycanech mají i50 bodů a jednání probíhá bez problérnů, nevidí
důvod svolávat jednání zastupitelstva častěji než v Rokycanech.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 7
Proti :
Zdížel se: -

Usnesení číslo 73/16 bylo přijato sedmi hlasy.
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3. Zpráva o ověření zápisu z předešlého zasedání
Ověřovatelé zápisu paní Ing. Bc. Eva Dudlová a pan Josef Švarc schválili zápis ze zasedání
zastupitelstva obce dne 15. 9. 2016 bez připomínek
Starosta otevřel rozpmvu.
Jaroslav Hlůžek - žádá o doplnění zápisu, hlavně bodu č. 10, podle zvukového záznamu.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o ověření zápisu ze zasedání dne 15. 9. 2016.
O návrhu usnesenf bylo hlasováno.
Pro: 6
Proti:

Zdržel se: l (Hlůžek)

Usnesení číslo 74/16 bylo přijato šesti hlasy.

4. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta pana Ing. Miloslava Oliberiuse a pana Jaroslava
Hlůžka.

Starosta otevřel rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Ing. Miloslava Oliberiuse a
pana Jaroslava Hlůžka.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 7
Proti :
Zdržel se: -

Usnesení číslo 75/16 bylo přijato sedmi hlasy.

5. Schválení Kupní smlouvy na ,,Vybavení SDH JPO III obce Osek hasičskou
technikou?

Veřejná zakázka byla organizována firmou Mazepa Plzeň, proběhla dne 13. 9. 2016,
přihlásila se pouze jedna firína, která byla vybrána. Poskytovatelé dotace veřejnou
zakázku a průb«:h výběrového řízení zkontrolovali a doporučili k podpisu.
Starosta otevřel rozpravu.
Jaroslav Hlůžek - v materiálech chybí příloha č. 1.
Jak bude nákup požární cisternové automobilové stříkačky probíhat?
Jaké jsou úroky úvěm, jde úvěr splatit dříve?
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Starosta - požádáme o krátkodobý úvěr, předběžně jsme se na podmínky informovali v KB,
protože tam máme účet, auto zaplatíme a po obdížení dotace splatíme celý úvěr.

úvěrovou smlouvu budou schvalovat zastupitelé.
František Pokštefl - auto bude 2-3 místné pro velitele a strojníka, mělo by mít vpředu naviják,
stříkačka bude umístěna v nárazníku, bude vybaveno dýchacími přístroji,
osvětlením, vše bude podle normy. My si dodáme pouze motorovou pilu,
chtěli jsme jí koupit sami kvůli servisu. Auto i vybavení bude nové.
Jaroslav Hlůžek - žádá doplnit usnesení o přesný název automobilu dle přílohy č. 1, kde je
přesná specifikace, aby nedošlo k záměně dodaného vozidla.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na ,,Vybavení SDH JPO III obce Osek
hasičskou technikou? mezi Obcí Osek a WISS CZECH s.r.o. Halenkovice na nákup 1
ks požární cisternové automobilové stříkačky CAS 309000/540 VH na podvozku
SCANIA P440 CP 19 6x6 a jejího příslušenství za cenu 7 504 420, Kč včetně DPH a
pověřuje starostu jejím podpisem.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 7
Proti:
Zdržel se:

Usnesení číslo 76/16 bylo přijato sedmi hlasy.

6. Schválení investiční akce - Chodník směr Volduchy
Starosta informoval, že jelikož se neuskuteční výstavba cyklostezky vletošním roce,
navrhujeme vybudovat dmhou část chodníku směrem ke statku, která byla plánovaná na
příští rok. Finanční prostředky určené na cyklostezku v letošním roce budou použity na
výstavbu tohoto chodníku, paragraf i položka rozpočtu jsou na obě akce stejné.
Starosta otevřel rozpravu.
Jaroslav Hlůžek - kolik to bude stát?

Osvětlení zůstane tak jak je?
Starosta - osvětlení se nebude dělat nové zůstane tak jak je, kolik to bude stát zatím nevíme,
je vypsáno výběrové řízení, v pondělí se budou otevírat obálky, cenu odhaduji
kolem 1,5 mil Kč.

Jaroslav Hlůžek - neměl být nejdříve schválen záměr a potom probíhat výběrové řízenf?
Starosta - na tuto akci je již vydáno stavební povolení, v loňském roce jsme vybudovali
chodník od statku k firmě Sheltmen, na zbývající část od OU k odbočce ke statku
jsme již neměli peníze. Nyní je možné akci dokončit z prostředků určených
v letošním roce na výstavbu cyklostezky.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování druhé části akce Chodník směr Volduchy
v části obce od obecního úřadu ke statku.

O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 6
Proti :

Zdržel se: 1 (Hlůžek)
Usnesení číslo 77/16 bylo přijato šesti hlasy.
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7. Schválení přijetí dotace na akci ,,Oprava-odlehčení podlah v ZŠ Osek
od Plzeňského kraje
V rámci dotačnfho titulu Program stabilizace a obixovy venkova Plzeňského kraje 201 6 naše

obec získala účelovou neinvestiční dotaci na akci ,,Oprava - odlehčení podlah v 'ZŠ Osek" ve
výši 200.000 Kč.
Přijetí dotace musí být schváleno zastupitelstvem obce, proto předkládáme tento návrh
usnesenÍ.

Starosta otevřel rozpravu.
Starosta - asi před 5 lety jsme vybourali podlahy ve dvou třídách školy, trámy jsme ošetřili,
vyndal se materiál, který podlahy v 1. patře nepřiměřeně zatěžoval, udělali jsme
nové podlahy, osvětlení, topení,.. V letošním roce jsme totéž udělali v dalších dvou
třídách a sborovně. Náklady byly přibližně 450 000,- Kč, na tuto akci jsme letos
získali zmiňovanou dotaci ve výši 200 000,- Kč
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na akci ,,Oprava - odlehčení podlah v ZŠ
Osek? od Plzeňského kraje ve výši 200.000,- Kč.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 7
Proti :
Zdržel se: -

Usnesení čfslo 78/16 bylo přijato sedmi hlasy.

8. Přehled přijatých usnesení
Přijata byla usnesení od čísla 73/16 do čísla 78/16, tj. 6 usnesení.
Mimořádné zasedání zastupitelstva obce starosta ukončil v l 9.44 hodin.
Zapsala: Milena Bradová
V Oseku 19.lO.20l6
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