Zápis č. 4/2017
ze zasedání zastupitelstva obce Osek
konaného dne 27.7.2017
Zasedání zahájil starosta v 19.00 hodin.
Při zahájení byli přítomni:

Jaroslav Peroutka

Jaroslava Výborná
Ing.Dudlová Eva
Ing. Miloslav Oliberius
Josef Švarc

JUDr. Michal Čelechovský
MVDr. Lenka Bejčková
Ing. Jan Kozel
Ing. Jan Cafourek
Jaroslav Hlůžek
Omluveni: Františk Pokštefl

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

2. Schválení programu zasedání
Starostou byl vyhlášen návrh programu zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola usnášeníschopnosti zasedání
Schválení prograrnu zasedání
Zpráva starosty o ověření zápisu z předešlého zasedánf
Volba dvou ověřovatelů zápisu
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. Informace o Napojení severního Rokycanska na dálnici D 5
9. Schválení plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Osek
u Rokycan a Vitinka a navazující části k. ú. Litohlavy
10. Informace o čerpání rozpočtu k 30. 6. 2017
1l. Infornnace o schválení závěrečného účtu za rok 2016 DSO Horní Berounka, povodí
Klabavy
12. Schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti

13. Projednání návrhu České pošty pro pobočku Osek
14. Vyúčtování ceny pro vodné a stočné za rok 2016
15. Přehled přijatých usnesení
Starosta otevřel rozpravu.
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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.
Pro: 10
Proti:
Zdržel se: -

Usnesení číslo 41/17 bylo přijato deseti hlasy.

3. Zpráva o ověření zápisu z předešlého zasedání
Ověřovatelé zápisu paní Ing. Eva Dudlová a pan František Pokštefl schválili zápis ze zasedání
zastupitelstva obce ze dne 8.6.2017 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 8.6. 2017.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 10
Proti:
Zdržel se: -

Usnesení číslo 42/ 17 bylo přijato deseti hlasy.

4. Volba ověřovatelů zápisu

Za ověřovatele zápisu starosta navrhl pana Ing. Miloslava Oliberiuse a pana Josefa Švarce
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 Ing. Oliberiuse a pana
Švarce.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 9
Proti:

Zdržel se: 1 (Hlůžek)
Usnesení číslo 43/ 17 bylo přijato devíti hlasy.
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5. Zpráva o stavu finančních prostředků obce a jejich závazcích
ke dni konání zasedání

Bězný ůčet u KB č. 3223-381/0100
Běmý účet u KB č. 43-541400277/0100

Účet-ČNB č. 94-531 7381/071 0
Pohledávky po době splatnosti

1220 658,10 Kč
34 450,49 Kč
553 252,25 Kč
5 250,- Kč (za kom. odpad, psy
a hřbitov)

Závazky po době splatnosti

OKč

Starosta otevřel rozpravu.
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 účtech,
pohledávkách a závazcích po době splatnosti.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 10
Proti:
Zdržel se: -

Usnesení číslo 44/17 bylo přijato deseti hlasy.

6. Informace o ěinnosti obecního úřadu
Informace o činnosti:

Na obecním úřadě probíhaly práce spojené s vyúčtováním 1. pololetí r. 2017,
převzali a zaplatili jsme auto SCANIA pro naše hasiče. Jelikož bylo vozidlo dodáno po ternnínu,
byla vyúčtována smluvní pokuta. Zároveň proběhlo v neděli 23.7.20l7 slavnostní předání hasičům,
této akce se zúčastnilo mnoho občanů Oseka.

Byl dokončen a předán chodník od OÚ ke statku, terínín předání byl upraven Dodatkem č. 1 ke
smlouvě, termín byl posunut o dobu nutnou kprovedení víceprací, vše bylo konzultováno a
kontrolováno stavebním dozorem.

Hlavní náplnf činnosti pracovní čety byla:

- první a druhá seč trávy v obci, na -Kamýku, na Vitince, na koupališti, okolí vodojemů a ČOV
- byla vyčištěna zadní část koupaliště a zlikvidovány staré šatny
- k sekání příkopů máme pronajatý traktor HATTAT A 110 (nájem činí měsíčně 9 450,- Kč
bez DPH), traktor bude též používán k převozu kontejnerů a k úklidu komunikací v zimním
období, v minulosti nebyla dobrá spolupráce s některými zemědělci

- probíhala likvidace porostů a jejich štěpkování při úpravě potoka za p. Řežábkem a p. Moulisem,
úprava okolí odtoku Kněžského rybníka
- likvidace černé skládky nad vodárnou
- probíhají zahradnické práce po obci, čištění obrubníků a chodníků
- příprava hřbitovní zdi na opravu, 1. část je dokončena
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Starosta otevřel rozpravu.
MVDr. Lenka Bejčková -kolik je cena za pronájem traktoru?
Starosta - nájem činí měsíčně 9 450,- Kč bez DPH
MVDr. Lenka Bejčková - od které firmy máme traktor pronajatý?
Starosta - od firíny RAMOS-KOO s.r.o. Rokycany

MVDr. Lenka Bejčková - při asfaltování chodníku od OÚ ke statku firma Lukeš strhla část
vyasfaltovaného chodníku a prováděla nějakou opravu, kdo to zaplatí?
Starosta - tuto opravu zaplatí firma, která stavbu prováděla, vícepráce, které nebyly součástí
projektu a výběrového řízení, zaplatí obec.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 7
Proti :

Zdržel se: 3 (MVDr. Bejčková, Ing. Cafourek, Hlůžek)
Usnesení číslo 45/ 17 bylo přijato sedmi hlasy.

7. Kontrola plnění předchozích usnesení
Z minulých zasedání není žádné nesplněné usnesení.
Starosta otevřel rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o tom, že všechna usnesení jsou
splněna.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 7
Proti:

Zdížel se: 3 (MVDr. Bejčková, Ing. Cafourek, Hlůžek)
Usnesení číslo 46/ 17 bylo přijato sedmi hlasy.

8. Informace o Napojení severního Rokycanska na dálnici D 5
Starosta sdělil, že na dnešním jednání je přítomen koordinátor investičních akcí pan Otásek
ze Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizace, který seznární přítomné
s pokračováním příprav na Napojení severního Rokycanska na dálnici D 5.
Starosta předal slovo panu Otáskovi a otevřel rozpravu.
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Pan Otásek -Napojení severního Rokycanska na dálnici D5 na 62. kilometm je největší stavba,
kterou kdy kraj dělal. Je nutno vykoupit 260 000 m2 pozemků hlavní trasy a 630 000 m2
pozemků na vedlejších trasách, které je nutno smluvně zajistit, jedná se o 240 majitelů
a 460 spolumajitelů pozemků. Vše by se mělo zvládnout do konce příštího roku.
Tato první etapa je 5,5 km dlouhá, měla by být zkolaudována do konce r. 2022, aby bylo
možno využít peníze z Evropských fondů.

Obecní úřad umožnil SÚS Plzeňského kraje každou středu od 14.00 do 17.30 hodin
v přízemí vedle pošty pracovat na sepsání smluv s majiteli pozemků. Podpisy na smlouvě

je možné nechat ihned ověřit na OÚ, následně je podepíše náměstkyně hejtmana a jsou
předány k zápisu do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo PK se rozhodlo pro tuto stavbu,
protože je to stavba reálná, tuto stavbu ?ze dle úvahy zastupitelů smluvně zajistit a získat
stavební povolení. Stavba má za úkol odvést kamionovou dopravu ve směru na sever
mimo obce.

Před osmi roky, kdy vznikl projekt, se investoři snažili do tohoto projektu zanést i
okružní křižovatku v Oseku u sokolovny, v současné době však není součástí stavby.
Tato křižovatka je velmi nebezpečná, bylo by vhodné tlačit na orgány státní správy, aby
byla během stavby Napojení severního Rokycanska na dálnici D5 nějakým způsobem
vyřeŠena.
Pan Budín - kde končí tato první etapa?
Pan Otásek - před Březinou

JUDr. Čelechovský - co je II. etapa?
Pan Otásek - II. etapa by měla končit v Břasích, zatím nenf vypracovaná.
Pan Herajt - má problémy při výjezdu z č.p. 13 (Vitinka) kde bydlí a má obavy, že obchvatem se
situace ještě zhorší.
Vladimír Bejček - ohledně křižovatky u sokolovny by bylo dobré si selským rozumem ujasnit,
co vlastně chceme, jakou křižovatku chceme budovat, možností je mnoho.
Starosta - nejjednodušší řešení by byla světelná křižovatka, nemuselo by dojít k zabíránf okolních
pozemků

JUDr. Čelechovský - je to schůdné řešení, měli bychom se pokusit dotáhnout tuto variantukřižovatku řízenou semafory, navrhuje svolat jednání k tomuto problému.
Jaroslav Hlůžek - nebrání se kruhové křižovatce o průměru 25 m, na to jsou sokolové ochotni
uvolnit pozemek, ale nepodpoří návrh křižovatky v průměru 30 m.
Je nutné vyvolat jednání s kompetentními orgány a vše mít doloženo písemně.
Návrh usnesení MVDr. Lenky Bejčkové:
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce vyvolat jednání s krajským úřadem o zadání
studie II. etapy Napojeníseverního Rokycanska na dálnici D5.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 10
Proti:
Zdržel se:

Usnesení číslo 47/17 bylo přijato deseti hlasy.
Návrh usnesení Jaroslava Hlůžka:

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce podat písemnou žádost o řešení velmi nebezpečné
dopravní situace na křižovatce u sokolovny kompetentním orgánům.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 3 (MVDr. Bejčková, Ing. Cafourek, Hlůžek)

Proti: 3 (Peroutka, JUDr. Čelechovský, Švarc)
Zdržel se: 4 (Výborná, Ing. Dudlová, Ing. Oliberius, Ing. Kozel)
Usnesení nebylo schváleno.
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Návrh usnesení místostarostky Jaroslavy Výborné:
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi svolat jednání za úěasti zainteresovaných orgánů státní
správy k navržení technického řešení křižovatky u soko}ovny v Oseku.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 10
Proti:
Zdržel se: -

Usnesení číslo 48/17 bylo přijato deseti hlasy.

Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o přípravě stavby Napojení severního
Rokycanska na dálnici D 5.

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

Usnesení číslo 49/17 bylo přijato deseti hlasy.

9. Schválení plánu spoleěných zařízení komplexních pozemkových úprav
v k. ú. Osek u Rokycan a Vitinka a navazující části k. ú. Litohlavy
Starosta informoval, že materiály k tomuto bodu byly zaslány k prostudování zastupitelům
elektronicky dne 1 7.7.20 17. a přivítal pracovnice Pozemkového úřadu paní Ing. Vaníkovou a
projektantku paní Krotkou.
Informovaly přítomné, že pozemkové úpravy byly zahájeny v roce 2012, je uzavřena smlouva.
Pozernkové úpravy probíhají, zřejmě budou přemšeny do vykoupení pozemků na stavbu Napojení
severního Rokycanska na dálnici D 5, tato stavba rozdělila území na dvě části. Problémem je i
nedostatek půdy na cesty, které by měly sloužit jako protierozní opatření, je zde snaha o to, aby
zemědělci nejezdili po hlavních silnicích a přitom měli přístup na své pozemky. Nejdůležitější je
dokončit pozemkové úpravy, zapsat vše do KN, potom bude následovat vlastní realizace cest.
Vladimír Bejček - jak je možné, že je státní a obecní půdy na cesty málo?
P. Krotká - cesty jsou širší, než bývaly původně
MVDr. Bejčková - k čemu je nutné schválenf dnešního usnesení?
Ing. Vaníková - k dokončení pozemkových úprav, které se netýkají části pozemků pod a v okolí
stavby Napojení severního Rokycanska na dálnici D5.

Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil náwh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Osek bere na vědomí podklady plánu společných zařízení komplexních
pozemkových úprav v k.ú. Osek u Rokycan a k.ú. Vitinka a navazující části k.ú. Litohlavy.
Zastupitelstvo obce Osek schvaluje plán společných zařízení komplexních pozemkových
úprav v k.ú. Osek u Rokycan a v k.ú. Vitinka a navazující části k.ú. Litohlavy.
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Zastupitelstvo obce Osek schvaluje priority plánu společných zařízení navržené sborem
zástupců vlastníků v pořadí:
1.HC6

2. HC 30, vě. úpravy toku ZVT4 na otevřené koryto
3. HC20
4.VC38
5. HC27.

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

Usnesení číslo 50/ 17 bylo přijato deseti hlasy.

10. Informace o ěerpání rozpočtu k 30. 6. 2017
Starosta otevřel rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Osek bere na vědomí informaci o čerpání rozpoětu k 30.6.20l7.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 7
Proti:

Zdržel se: 3 (MVDr. Bejčková, Ing. Cafourek, Hlůžek)
Usnesení číslo 51/17 bylo přijato sedmi hlasy.

11. Informace o schválení závěreěného účtu za rok 2016 DSO Horní Berounka,
povodí Klabavy
Návrh závěrečného účtu DSO Horní Berounka, povodí Klabavy, byl vyvěšen na úřední desce naší
obce od 30.5.2017 do 19.6.2017.

Starosta otevřel rozpravu.
MVDr. Lenka Bejčková - byl někdo na jednání?
Starosta - materiály ke schválení závěrečného účtu jsme obdrželi poštou.
V době hlasování od 20.3 7 - 20.40 h nebyla přhomná Jaroslava Výborná

Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Osek bere na vědomí schválení závěrečného účtu za rok 2016 Dobrovolného
svazku obcí Horní Berounka, povodí Klabavy.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
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Pro: 6
Proti:

Zdržel se: 3 (MVDr. Bejčková, Ing. Cafourek, Hlůžek)
Usnesení číslo 52/17 bylo přijato šesti hlasy.

12. Schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti

Právní zástupce majitele pozemku č. 81 0/ l Ing. Jiřího Švába žádá zastupitelstvo obce o schválení
budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene, jedná se o vjezd na pozemek z komunikace Osek Volduchy.
Starosta otevřel rozpravu.
MVDr. Lenka Bejčková - jak to bude řešeno s cyklostezkou, bude to muset být řešeno asi jinak,
aby bylo možno vjíždět do objektu s těžkými automobily, kdo to bude
financovat?

Starosta - výjezd si bude Ing. Šváb financovat sám
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Osek schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Silnice III/2323 0sek Volduchy, viezd

na pozemek p.č. 81 0/1 mezi Obcí Osek a Ing. Jiřím Švábem.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 9
Proti :

Zdíželse: 1 (Ing.Cafourek)
Usnesení číslo 53/ 17 bylo přijato devíti hlasy.

13. Projednání návrhu České pošty pro pobočku Osek
Zastupitelé obdrželi rozbor předpokládaných nákladů Pošty Partner s konstatováním, že zajištění
tohoto projektu by bylo pro obec značně náročné jak finančn«: tak personálně. Proto navrhujeme
neschválení tohoto projektu.
Starosta otevřel rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje provozování projektu Pošta Partner obcí Osek.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 10
Proti:
Zdržel se: -

Usnesení číslo 54/17 bylo přijato deseti hlasy.
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14. Vyúčtování ceny pro vodné a stočné za rok 2016
Vyúčtování ceny pro vodné a stočné za rok 2016 bylo vyvěšeno na úřední desce, cena vodného
pro Vitinku je 26,97 Kč, vodné Osek-Volduchy je 35,58 Kč, stočné Osek - Volduchy je 15,35
Kč. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Starosta otevřel rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vyúčtování ceny pro vodné za rok 2016 pro vodovod Vitinka
ve výši 26,97 Kč včetně DPH, pro vodovod Osek-Volduchy ve výši 35,58 Kč včetně DPH a
vyúčtování ceny pro stočné za rok 2016 0sek - Volduchy ve výši 15,35 Kě včetně DPH.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 10
Proti:
Zdržel se: -

Usnesení číslo 55/ 17 bylo přijato deseti hlasy.

15. Přehled přijatých usnesení
Přijata byla usnesení od čísla 41/17 do čísla 55/17, tj. 15 usnesení.
Zasedání zastupitelstva obce starosta ukončil ve 20.47 hodin.
Zapsala: Milena Bradová
V Oseku 2.8.2017
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