Zápis ě. 1/2017
ze zasedání zastupitelstva obce Osek
konané dne 9. února 2017
Zasedání zahájil starosta v 18,02 hodin.
Při zasedání byli přítomni: Jaroslav Peroutka
Jaroslava Výborná

JUDr. Michal Čelechovský
Ing. Jan Kozel
Ing. Miloslav Oliberius
František Pokštefl

Josef Švarc
Jaroslav Hlůžek

Ing. Jan Cafourek
MVDr. Lenka Bejčková
omluveni: Ing. Bc. Dudlová Eva

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

2. Schválení programu zasedání
Starostou byl vyhlášen tento návrh programu zasedání:
1. Kontrola usnášeníschopnosti zasedání
2. Schválení programu zasedání
3. Zpráva starosty o ověření zápisu z předešlého zasedání
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. Pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu
9. Finanční vztah se Základní školou a Mateřskou školou, p. o.

10. Souhlas s pronájmem prostor v ZŠ a MŠ Osek, p. o.
11. Schválení kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2017
12. Schválení výběru poskytovatele úvěru
13. Přehled přijatých usnesení

K navrženému programu 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 a usnesenf číslo l/ 17 bylo přijato deseti 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 František Pokštefl
schválili zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 15. 12. 2016 bez připomínek a otevřel
rozpravu k zápisu z předešlého zasedání ZO.
Do rozpravy se přihlásila paní MVDr. Bejčková k minulému zápisu, že byl hodně slabý, když si
ho přečte po měsíci, nic z toho neví, zápis byl osekaný a nesrozumitelný.
Ing. Cafourek se zeptal na nahrávací zařízení, zda je již vyřešeno. Starosta sdělil, že ano. JUDr.

Čelechovský upozornil, že mělo být v zápise uvedeno, že se nahrávka získala z jiného zdroje.
Pan Hlůžek sdělil, že když se neshodneme na zápise, ín«:la by se nahrávka dát na webové
stránky. Na příští jednání to připraví do změny jednacího řádu.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesenf:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o ověření zápisu ze zasedání dne 15. 12. 2016.
O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 2/17 bylo přijato osmi hlasy, proti hlasoval
pan Hlůžek, zdržela se hlasování paní MVDr. Bejčková.

4. Volba ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu pana Ing. Cafourka a pana Ing. Oliberiuse a otevřel
k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Ing. Cafourka a pana Ing.
Oliberiuse.

O náwhu usnesení bylo hlasováno a usnesení čfslo 3/ 17 bylo přijato všemi deseti hlasy.

5. Zpráva o stavu finančních prostředM obce a jejich závazcích ke
dni konání zasedání
Starosta informoval o finančních prostředcích:
BěžnýúčetuKBč.3223-381/0100
BěžnýúčetuKBč.43-541400277/0100

Účet-ČNB č. 94-5317381/0710
Pohledávky po době splatnosti
Závazky po době splatnosti

6.428.499,19Kč
59.534,21Kč
427.7?5,65 Kč

1.600,00 Kč (MP za kom. odpad, psa)
OKč

Starosta otevřel rozpravu ke stavu finančních prostředků obce.
Do rozpmvy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výši finančních prostředků na běžných
účtech, pohledávkách a závazcích po době splatnosti.
O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 4/17 bylo přijato devíti hlasy, zdržel se
hlasování pan Hlůžek.

6. Informace o činnosti obecního úřadu
Starosta informoval o činnosti, zejména o inventurách, dále o vypracování žádosti o dotaci,
přípravy na budování cyklostezky, příprava na budování chodníku 330 m směr Volduchy,

příprava na rekonstrukci podkroví 'v ZŠ a dále probíhá výběr poplatků za popelnice a psy.
Starosta vyhlásil rozpravu.
Do rozpravy se přihlásil pan Hlůžek, že se měl přijít po minulém zasedání zastupitelstva podívat
na stavební povolení na retardéry, ale že nebylo a starosta ?hal, že povolení bylo. Ktomu
starosta sdělil, že na všechny retardéry povolení bylo, a že se měl přijít podívat na obecní úřad, a
že by mu to vyhledal.
Pan Hlůžek sdělil, že dle jednání se stavebním úřadem, na tuto stavbu žádné povolení nebylo.

JUDr. Čelechovský sdělil-, že by se mělo říct, že v době, kdy si obec povolovala tyto sta'vby
sama, tak to bylo schváleno obecním úřadem. Pak zaniklo pověření kpovolování těchto
činností, obecním úřadům to bylo odejmuto, další žádost se dávala do Rokycan.
Pan Hlůžek se zeptal, proč tedy stavební úřad vydával dodatečné povolení na tyto stavby.
K tomu pan Sloup sdělil, že to nevydává stavební úřad, ale odbor dopravy.
Pan Hlůžek opět oponoval, proč se vydávalo dodatečné povolení, když už to povolený bylo.
K tomu starosta sdělil, že tyhle stavby, které se dělaly nově, tak se pak na to dělalo stavební
povolenf a jedná se o retardér u pana Matějovce, proto se předělával projekt a retardér bude pod
prodejnou.
Pan Hlůžek sdělil, že mluvil s kompetentní osobou na úřadě a upozornil stavební úřad na to, že
to má být dodatečné povolení, a proto to bylo opraveno.
Dále se přihlásila paní Výborná a sdělila, že na úřednf desce visí veřejná vyhláška sdělenf
návrhu územního plánu Osek u Rokycan, s odkazem, kde je možné nahlédnout elektronicky a
také je možnost na obecním úřadu.
Dále se pan Hlůžek zeptal, kdy bude proškolena povodňová komisea zeptal se, zda je
připraveno pro všechny členy základní vybavení, tj. baterky, gumovky a vesty s označením
povodňové komise.
K tomu starosta sdělil, že všechno základní vybavení máme.
Dále k tomu pan Pokštefl sdělil, že všechno je na hasičárně, jsou tam vesty, gumovky, pytle,
veškeré vybavení mají hasiči.
V 18,20 se dostavila paní Ing. Bc. Eva Dudlová.
Pan Hlůžek sdělil, že chce, aby toto bylo zapsáno v povodňové knize.

K tomu JUDr. Čelechovský sdělil, že-to tam nernůže být napsáno, jelikož se jedná o přenesenou
působnost.
Dále se zeptal pan Ing. Kozel, jestli může někdo proškolit členy povodňové komise.

K tomu pan JUDr. Čelechovský řekl, že proč by kam kdo chodÍl, at' starosta svolá devět lidí členů povodňové komise, ukáže jim, kde jsou vesty, baterky a ostatní věci.
Starosta sdělil, že márne hasiče na profesionální úrovni, a že všechno mají.
Pan Hlůžek se zeptal na to, co má dělat, když mu někdo bude volat.
Pan Ing. Kozel sdělil, že by se stejně svolávali hasiči.

Pan JUDr. Čelechovský se zeptal,- co se vůbec projednává.
Pan Hlůžek sdělil, že to souvisí s činnostf úřadu.
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Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o ěinnosti obecního úřadu.
O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 5/17 bylo přijato osmi hlasy, proti hlasoval
pan Hlůžek, zdrželi se hlasování paní MVDr. Bejčková a Ing. Cafourek.

7. Kontrola plnění předchozích usnesení
Starosta inforrnoval o nesplněných usneseních z minulých zasedání:
Usneseníčíslo86/16-Zastupitelstvo obce pověřuje starostu kpodání žádosti na akce

Revitalizace obecního rybníka a Rekonstrukce podkroví v ZŠ Osek.
Starosta sdělil, že žádost na revitalizaci obecního rybníka byla podána - je to splněno a žádost

na rekonstrukci podkroví v ZŠ Osek - zatím nesplněno, je to ve fázi přípravy projektu. Starosta
otevřel k tomuto bodu rozpravu.

Do rozpravy se přihlásil pan Švarc k projektu na školu, že by se to mělo podat do 16. února
2017. Starosta sdělil, že po domluvě s paní inženýrkou, která nám zpracovává žádosti o dotace,
sdělila, že další výzva bude koncem února a v této výzvě bychom měli větší šanci, tak je na to
Čas.

Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o nesplnění usnesení číslo 86/16.
O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 6/17 bylo přijato jedenácti hlasy.

8. Pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu
Starosta sdělil, že k této smlouvě se obec Osek již připojila také v loňském roce. Jedná se o
Pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu mezi Plzeňským krajem a Městem
Rokycany, tato smlouva se podepisuje na každý rok nová. Podrobné informace případně sdělí
paní Ing. Bc. Eva Dudlová.
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se přihlásila paní Ing. Bc. Dudlová a sdělila, že je to stejné jako v loňském roce a
smlouva se každý rok mění, toto bylo rozesláno všem obecním úřadům. Z obce Osek tuto
službu využívá jedna občanka, další zájem byl pouze informativní.

JUDr Čelechovský se zeptal, zda je -to klient, kdo žádá o tuto službu. Překvapilo ho, že je
kapacita 1 klient na ambulantní forrnu a 7 klientů na terémií formu.
K tomu paní Ing. Bc. Dudlová sdělila, že se jedná o službu v daný okamžik, tzv. okamžitá
kapacita.

JUDr. Čelechovský se zeptal, že když nepřistoupíme ke smlouvě, zda službu budou poskytovat,
že smlouva je neuvěřitelný blábol.
Ing. Bc. Eva Dudlová sdělila, že je to z důvodu evropských dotací, tyto dotace musí být
evidované a v případě neschválení dotace by mohl být problém při auditu, jelikož by audit
neschválil poskytnutí těchto prostředků.
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Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Osek se připojuje k Pověření výkonem služby obecného hospodářského
zájmu č. 53292016 mezi Plzeňským krajem a Městem Rokycany.
O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 7/17 bylo přijato všemi jedenácti hlasy.

9. Finanční vztah se Základní školou a Mateřskou školou. n. o.
Starosta sdělil, že finanční vztah zastupitelé obdrželi. Jedná se o příspěvek škole ve výši 1.750.000,
Kč na rok 2017 a otevřel tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Osek schvaluje Finanční vztah Obce Osek kpříspěvkové organizaci
Základní škola a Mateřská škola Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace, kterým se
přiděluje pro rok 2017 příspěvek na provoz ve výši 1.750.000,- Kč.
O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 8/ 17 bylo přijato všemi jedenácti hlasy.

10. Souhlas s pronájmem prostor v ZŠ a MŠ Osek, p. o.
Starosta sdělil, že na jednání 10. 1l. 2016 zastupitelstvo přijalo usnesení číslo 88/16: ZO obce
Osek souhlasí s požadavkem obce Volduchy zřídit další místo poskyíování vzdělávání pro dvě

třídy ZŠ Volduc'hy v budově ZŠ Osek č. p. -l 6 na školní rok 20-l 7/20 18.
V souvislosti s tím bude ředitelka školy uzavírat nájemní smlouvu nebo výpůjčku na prostory ve
škole, podle zřizovací listiny je nutný souhlas zřizovatele s uzavřením této smlouvy. Podle
posledního jednání s paní ředitelkou se bude jednat o výpůjčku.
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se přihlásila paní MVDr. Bejčková s tím, že když to bude výpůjčka, zda to bude
bezplatně.
Starosta sdělil, že to bezplatně bude, ale budou se vyúčtovávat energie, uklízečka atd.
Dále se paní MVDr. Bejčková zeptala, když tady budou páté třídy příští školní rok, jak to bude
další roky.
Starosta sdělil, že ve Volduchách mají již více dvou tříd jednoho ročníku, ale to v Oseku
nemáme, některé děti mohou odejít do gymnázia.
Dále se Ing. Cafourek zeptal, na učebny, zda jsou provozuschopné.
Starosta sdělil, že stávající učebny ano, stěhovala by se počítačová učebna, v podkroví by byly
pouze učebny a některé předměty, nebyly by to třídy na celý den výuky.
Ing. Cafourek se zeptal, zda nebudou jiné náklady.
Starosta sdělil, že stávající lavice jsou nevyhovující, že se budou kupovat nové.

Pan Švarc řekl, že si myslel, že z knihovny bude-jedna třída a druhá třída bude z kabinetů.
Starosta sdělil, že se domluvili s paní ředitelkou, že jedna třída bude z knihovny a jedna třída
bude právě z počítačové učebny. Dále starosta informoval o pořízení schodolezu a tato investice
bude také vysoká.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
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Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření výpůjčky mezi příspěvkovou
organizací ZŠ a MŠ
přÍ,2pěi
. MS Vi
Osek, okres Rokycany
a příspěvkovou organizací ZŠ a-MŠ
Volduchy na prostory dvou
.okycs
ZSO
tříd v budově ZŠ
Osek č. p. 16.

O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 9/17 bylo přijato všemi jedenácti hlasy.

11. Schválení kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2017
Starosta sdělil, že co se týká kalkulace cen pro vodné a stočné, mírně poklesne cena vodného
vodovodu Osek - Volduchy vlivem předpokládaného růstu spotřeby vody. Na zvýšení ceny
stočného má největší vliv nárůst spotřeby el. energie potřebné pro pohon dehydrátoru a čerpadla
kalu, nákup polymeru na síážení kalu a skládkovné, a dále nájemné za dehydrátor, kterým bude
tento stroj obci splácen. Zvýšení však nebude tak dramatické, jak jsme předpokládali, nebot'
všechny ukazatele znečištění za loňský rok zůstaly pod stanovenými limity s rezervou, a stejnou
situaci předpokládáme i v roce 2017.
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se přihlásila panf MVDr. Bejčková, jak je to s dehydrátorem.

Pan Sloup sdělil, že je to kalolis, který koupila obec a pronajala ho vodárenské společnosti.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Osek:

1. Schvalujekalkulacicenyprovodnénarok20l7provodovodVitinkavevýši23,14
,3

-

Kc/m bezDPH

a vodovod Osek - Volduchy ve výši 29,30 Kč/m3 bez DPH.
2. Schvaluje kalkulaci ceny pro stočné na rok 2017 pro Osek - Volduchy ve výši 14,00
,3

-

Kc/m bez DPH.

O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 10/17 bylo přijato devíti hlasy, zdrželi se
hlasování paní MVDr. Bejčková a pan Hlůžek

12. Schválení výběru poskytovatele úvěru
Starosta sdělil, že vzhledem k tomu, že v prvním pololetí roku 2017 bude dodáno hasičské auto,

bude nutné uhradit pořizovací cenu dříve, než obdížíme dotaci. V souladu s ustanovením par. 29
písm. m) zákona č. 134/2016 Sb. není povinnost zadávat veřejnou zakázku na financování

formou úvěru v zadávacím řízení. Obec požádala tři bankovní společnosti o nabídku podmínek
úvěru. Jednotlivé nabídky zastupitelé obdrželi.

Sdělil, že vzhledem k předloženým nabídkám, dopomčujeme schválit pořízení úvěru u KB.
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.

Pan Švarc sdělil, že by se nemusel-brát úvěr na celou částku, když slyšel, kolik máme peněz, že
by se nemuselo půjčovat tolik.
Starosta sdělil, že úrok úvěm není tak velký a nemůžeme se vydat ze všech peněz, bude se dělat
škola, chodník, cyklostezka, kompostárna, sběrný dvůr. Proto by byl úvěr max. na osm měsíců,
a jak by obec obdržela prostředky z dotace, ihned by se úvěr splatil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
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Zastupitelstvo obce Osek schvaluje pořízení úvěru u Komerční banky a pověřuje
starostu k předložení úvěrové smlouvy na příští jednání zastupitelstva.

O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo l 1/17 bylo přijato všemi jedenácti hlasy.

13. Přehled přijatých usnesení
Starosta sdělil, že byla přijata usnesení od čísla l/17 do čísla 1 l/17, tj. 1l usnesení.
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva obce v 18 hodin 55 minut, poděkoval všem za účast.
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Ing. Jan Cafourek
ověřovatel zápisu

4
Jaroslav Peroutka
starosta

š-a
Ing. Miloslav Oliberius
ověřovatel zápisu

-------------l'--'--------------------

Jaros/?mva Výborná
rriÍstostarosta

Zapsala: Petra Nová
Dne: 10. 2. 2017
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