Zápis ě. 7/2017
ze zasedání zastupitelstva obce Osek
konaného dne 14. prosince 2017
Zasedání zahájil starosta v 18 hodin 3 minuty.
Při zahájení byli přítomni: Jaroslav Peroutka
Jaroslava Výborná

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

MVDr. Lenka Bejčková
Jaroslav Hlůžek

Omluveni: Ing. Jan Cafourek - p. Hlůžek sdělil, že se omlouvá, že případně dorazí později

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

2. Schválení programu zasedání
Starostou byl vyhlášen návrh programu zasedání:
1. Kontrola usnášeníschopnosti zasedání
2. Schválení programu zasedánf
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. Inforrnace o činnosti obecního úřadu

7. Kontrola plnění předchozích usnesení
8. Bezúplatný převod pozernku p. p. č. 454/7 v k. ú. Vitinka
9. Schválení darovací smlouvy na pozemky Plzeňskému kraji
10. Schválení konceptu zápisu do kroniky obce Osek za rok 2017
Il. Volba členů školské rady

12. Změna finančního vztahu k ZŠ a MŠ Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace
13. Schválení přijetí dotace na akci ,,Půdnf vestavba a modernizace školy"
14. Zápis kontrolního výboru zastupitelstva obce
15. Zápis finančního výbom zastupitelstva obce
16. Schválení rozpočtu obce Osek na rok 2018
17. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu
18. Přehled přijatých usnesení

Starosta sdělil, že v pondělí 1l. 12. 2017 obdržel obecní úřad dvě žádosti o finanční podporu od TJ
SOKOL Osek. Jelikož jsme tento bod nemohli vložit do programu z důvodu pozdního podání,
navrhuji vložit tento bod do dnešního programu dodatečně.
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Starosta k tomuto programu otevřel rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce s vložením nového
bodu Finanění podpora TJ SOKOL Osek.
O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 74/ 17 bylo přijato všemi deseti hlasy.

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 9. 1l. 2017 bez připomínek.
Starosta otevřel rozpram k zápisu z předešlého zasedání 20.
Do rozpravy se přihlásila paní MVDr. Bejčková, že má připomínky, v zápisu jsou její jen dvě
věty, aby uvedla ostatní do problematiky, debatovalo se 25 minut a z toho jsou v zápise je3í
pouhé dvě věty, a když si to někdo přečte, nedává to smysl. Má pět doplnění a trvá na

přidání, protože takto nediskutovala a ze zápisu to vypadá, že je mimo. Že bud' přečte, co
navrhuje doplnit, nebo aby to bylo v dnešním zápise ze zasedání.
Dále se přihlásil pan Hlůžek, zda ověřovatelé zápis četli. Zápisy řeší již sedm let a dvakrát je
dobře a pak zase špatně. Pro něho je to důležité a přijde mu, že ověřovatelé jsou zbyteční.
Paní MVDr. Bejčková přečetla to, co chce, aby bylo v zápise.

Pan Švarc se přÍhlásil s tím, jaký to má význam, 25 minut se hovořilo o ničem a stejně se bod
odsunul. Je to zbytečné.
Paní MVDr. Bejčková sdělila, že to co přečetla, je pro ní důležité.

Dále se přihlásil pan Hlůžek, že pan Švarc vystoupl v minulém zasedání a v zápise to vůbec
nenf, a že zápis neodpovídá průběhu.

Dále se přihlásil JUDr. Čelechovský s tím, že má dvě možnosti, za prvé bud' navrhnou
usnesení, co kam chce doplnit, nebo za druhé dnes to přednést a bude to v zápise dnešním.
Dále paní Ing. Dudlová sdělila, že není účelem tam psát slovo od slova a pokud to není
důležité, nemusí se to tam psát.
Dále starosta sdělil, že ověřovatelé zápis čtou, ale neposlouchají při tom nahrávku, ale určitě
zápis Čtou.
K tomu paní MVDr. Bejčková sdělila, že ověřovatel má možnost si to poslechnout, má asi

ctyři připomínky, které přecte a chce, aby byly v dnešním zápise. Žádá doplnit:
(Jednalo se o bod 8. minulého zasedání, OZV o místním poplatku z ubytovací kapacity)
,, MVDr. Bejčková - Kdo předkládá vyhlášku? Obec, obecní úřad starosta obce?
Starosta - odpověděl, že obec
MVDr. Bejčková - Co od vyhlášky očekáváme.
Starosta - že obec nemá přehled o ubytovaných občanech vobci, přechodné bydliště
neexistuje, není přehled kolik cizinců zde je.
MVDr. Beýčková - Když ubytování posk2ýtujete ve vlastním bytě, nemá nikdo povinnost počet
ubytovaných hlásit. To je případ statku. Nedozvíme se o statku nic, kolik přechodně
ubytovaných obyvatel zde je. Nechápe, že od vyhlášky se očekává nahlášení počtu
ubytovaných, protože statek je jako bytová jednotka. Kolik je oficiálních ubytoven na Oseku?
To neví.

j Hlůžek - zařízení nepodléhají poplatku, tomu co chceme schvalovat. Poplatku nepodléhají
rodinné domy, byty, bytové jednotky, stavby pro rodžnnou rekreaci, tedy stavby či její části
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nezkolaudované pro účely poskytování přechodného ubytování, přestože je může vlastník či
provozovatel používat kpřechodnému ubytování cizích osob, což se děje vsoukromých
domech. Pokud by v domě byly oficiální ubytovny, tak na katastrálním úřadu musí být
uvedeno, že tyto budovy slouží občanské vybavenosti. Takže vyhláška se týká jenom
sokolovny, kde mají oficiální turistickou ubytovnu. Pokud se vyhláška nebude týkat statku a
ostatních neoficiálních ubytoven, nepomůže to ke zjištění počtu cizinců, bude to zatěžující
jenom pro Sokol. Zádná jiná oficiální ubytovna na Oseku hlášena není. Vsokolovně je 2 - 3x
ročně kontrola cizinecké policie, mají všechno v pořádku. Vobci je 218 cizinců, ale víme jen
o dvanácti, kteří jsou hlášeni v sokolovně.

MVDr. Bejčková - jestliže se baví o předložené vyhlášce, která se bude týkat pouze Sokola,
má smysl takovou vyhlášku, když se stejně nedozvíme o počtech přechodně ubytovaných
cizinců? Tím poškodíme Sokol.

MVDr Bejčková - je pro vyřešení neoficiálních ubytoven a platby za vodu a stočné, pak
odsouhlasí vyhlášku. Sokol neprovozuje ubytovnu pro zisk2ý, ale na pokrytí nákladů topení,
svícení a další provoz. Podpora z obce je minimální a obec jim touto vyhláškou ukrojí
finance na provoz. Dokud se nevyřeší nelegální ubytování a odběry vody, nemá smysl
vyhlášku přijímat "
Dále se přihlásil ještě pan Hlůžek a sdělil, že když byl nedávno ověřovatelem, musel

několikrát urgovat doplnění zápisu, protože to pro něho bylo důležité. U bodu s ubytovnou
toho bylo napsáno málo a důležité věci tam nejsou a mělo by být ověřovatelům vyhověno.

Dále sdělil pan JUDr. Čelechovský, že tam bude pouze to, co je podstatné.
Na to paní MVDr. Bejčková odpověděla, že pro ni je vše podstatné.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o ověření zápisu ze zasedání dne 9. 11. 2017.
Pro:
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Proti: 2 - Hlůžek, MVDr. Bejčková
Zdížel se: l -Pokštefl

O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 75/ 17 bylo přijato sedmi hlasy.

4. Volba ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu pana Pokštefla a pana 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 Františka Pokštefla a pana

Josefa Švarce.
Pro :
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Proti :

Zdržel se:2 - Hlůžek, MVDr. Bejčková

O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 76/ 17 bylo přijato osmi hlasy.
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5. Zpráva o stavu finančních prostředků obce a jejich závazcích
ke dni konání zasedání
Starosta informoval o finančních prostředcích obce.
Běžný účet u KB č. 3223-381/0100
Běžný účet u KB č. 43-54?400277/O?OO
Účet ČNB č. 94-5317381/0710
Pohledávky po době splatnosti
Závazky po době splatnosti

8.706.597,95 Kč
43.168,12. Kč
73.304,20 Kč

4.700 Kč (za nájmy)
OKč

Starosta otevřel rozpravu ke stavu finančních prostředků obce.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výši finaněních prostředků na běžných
úětech, pohledávkách a závazcích po době splatnosti.
O návrhu usnesenf bylo hlasováno a usnesení číslo 77/ 17 bylo přijato všemi deseti hlasy.

6. Informace o činnosti obecního úřadu
Starosta informoval o činnosti obecního úřadu, zejména o přípravě inventur, přípravě voleb
prezidenta 2018, získánf dotace na půdní vestavbu v základní škole, o kontrolních dnech na

akci Půdní vestavba ZŠ, o podvrtu u Kněžského rybníka a kácení topolů.
Starosta vyhlásil rozpravu.
Do rozpravy se přihlásil pan Hlůžek, že se ho ptal jeden občan, proč se topoly kácí
Starosta sdělil, že se topoly kácí z důvodu stavby, kořeny zasahují do stavby, nahoře se bude
dělat límec. Na internet se dá na webové stránky obce výzva, pokud bude dřevo z topolů
nějaký občan chtít, může si ho koupit. Dále sdělil, že součástí projektu je i nová výsadba
stroínŮ.

Paní MVDr. Bejčková se zeptala na nelegální ubytování, zda podnikl OÚ některé věci
ohledně cizinců.

Starosta sdělil, že někteří jsou tu hlášení, je zde více ubytovaných a postupně to zmapujeme.
Dále pan Sloup sdělil, že se jedná spíše o stočné, než o vodné, každý má povinnost změnu
hlásit, ale že kontrolovat to nemůžeme.
Pan Hlůžek sdělil, že ve statku platí 4 lidi a u pana Kozla také 4, že je to málo.
Pan Hlúzeíc
Hlůžek dále
Pan
dale sdělil,
Sdelll,že
zesiSlpopelnici
popelniciplatf
platlsaíni
saíniza
zaplnou
plnouhodnotu.
homotu.
,

Dále se přihlásil pan JUDr. Čelechovský a sdělil, že by chtěl poděkovat OU a starostovi za

činnost v tomto roce, že se udělalo hodně dobrého a radost by z toho měli mít všichni.
Děkuje a doufá, že příští rok se to obhájí.
Dále starosta sdělil, že je to vizitka všech, že záleží na finančních prostředcích, a že děkuje za
uznání.

Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásilo návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu.
O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 78/17 bylo přijato všemi deseti hlasy.
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7. Kontrola plnění předchozích usnesení
Starosta sdělil, že z minulých zasedání je nesplněné pouze usnesení číslo 70/17 - OZV o
místním poplatku z ubytovací kapacity se odkládá na některé další jednání 20. Prozatím je to
odloženo.

Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o nesplnění usnesení číslo
701?7.

O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 79/ 17 bylo přijato všemi deseti hlasy.

8. Bezúplatný převod pozemku p. p. č. 454/7 v k. ú. Vitinka
Starosta sdělil, že se jedná o pozemek ve Vitince, jde o část komunikace, kterou by
obci CR bezúplatně převedla. Materiál zastupitelé obdíželi.
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Pan Hlůžek se zeptal, že je to urgence, zda z toho úřadu, proč se o tom jedná až ted'.
Paní Výborná sdělila, že z úřadu, že to nedorazilo a oni to poslali opakovaně.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 454/7 v k. ú. Vitinka do

vlastnÍctví obce od České republiky.

O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesenf číslo 80/ 17 bylo přijato všemi deseti hlasy.

9. Schválení darovací smlouvy na pozemky Plzeňskému kraji
Starosta sdělil, že návrh darovací smlouvy zastupitelé obdrželi, jedná se o pozemky na veřejně
prospěšnou stavbu ,,Napojení severního Rokycanska na dálnici D5". Záměr byl zveřejněn na
úřední desce.

Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.

Do rozpravy se přihlásila paní MVDr. Bejčková, že se mělo původně jednat o směně s PK,
osobně si myslí, že darovat pozemky PK zadarmo není adekvátní a nelíbí se jí to. Pro obec to
přinese zvýšení a nárůst dopravy v naší obci a z naší strany to bude spíš obět', nesouhlasí s tím.

Dále se přihlásil JUDr. Čelechovský a sdělil, že dříve se také přikláněl k tomu to prodat, ale
nyní je pro darování, kraj naši obec štědře obdarovává na naše akce, nesouhlasí s tím, že se

zvýší průjezd obcí, je přesvědčen, že se průjezdnost obcí sníží. Máme udělané počítání
průjezdnosti a po ukončení to opět nechárne spočítat. Je pro darování.
Starosta sdělil, že je zpracována mapka s vyznačenými pozemky, které obec daruje na napojení
a jedná se o bezcenné pozemky, většinou polní cesty a části MK. Původně byl také přikloněn
k prode3i, ale nyní vidí, že by bylo nesmyslné dělat problémy. Když jim to nedáme, upustí od
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úpravy křižovatky a nemusí nám dávat dotace, odhadem jsme od PK obdrželi l 500 000 2 000 000 Kč.

Pan Hlůžek se přihlásil a sdělil, že to nemá vliv na dotace a není ve smlouvě celková výměra.
Starosta sdělil, že účetní hodnota je jen 17 tis. Kč.

Pan Hlůžek opět sdělil, že souhlasí s paní MVDr. Bejčkovou, budou více jezdit kamiony do
Borgesu, obchvat nemá koncepci.
K tomu starosta sdělil, že jsou to jen spekulace.

Dále technik obce pan Sloup sdělil, že pokud obce pozemky nedaruje, oni si je vyvlastní.

Paní MVDr. Bejčková řekla, že by si přála, aby se vyplnilo to, co řekl pan JUDr. Čelechovský.

Nakonec se přihlásil pan Švarc a sdělil, že provoz -poklesne, ale možná se zvýšf ve směruood
Volduch.

Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení

Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu mezi Obcí Osek a Plzeňským krajem na
pozemky pro stavbu ,,Napojení severního Rokycanska na dálnici D5?.
Pro:
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Proti: 2 - Hlůžek, MVDr. Bejčková
Zdržel se: -

O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 81 / 17 bylo přijato osmi hlasy.

10. Schválení konceptu zápisu do kroniky obce Osek za rok 2017
Starosta sdělil, že koncept s hlavními body od kronikářky paní Šneberkové zastupitelé obdrželi a
otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje koncept zápisu do kroniky obce Osek za rok 2017.

O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 82/ 17 bylo přijato všemi deseti hlasy.

11. Volba členů školské rady
Starosta sdělil, že od ředitelky ZŠ a MŠ Osek obecní úřad obdržel informaci o tom, že končí volební
období pro členy školské rady. V současnosti byli tito členové paní Ing. Bc. Eva Dudlová a pan Josef

Švarc. Oba členové souhlasí s navržení za členy školské rady i -na další volební období.

Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení

Zastupitelstvo obce zvolilo za členy školské komise pro další volební období paní Ing. Bc. Evu

Dudlovou a pana Josefa Švarce.
Pro: 9
Proti:
Zdržel se: 1- Hlůžek

O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 83/17 bylo přijato devíti hlasy.
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12. Změna finančního vztahu k ZŠ a MŠ Osek, okres Rokycany,
příspěvková organizace
Starosta sdělil, že návrh dodatku č. 2/2017 zastupitelé obdrželi. Investičnf příspěvek na zauhlování
kotle se navyšuje o 150.000 Kč, v původnfm návrhu, který zastupitelé obdrželi, byl uveden tento
investiční příspěvek ve výši 300 000 Kč, ale účetní školy doložila další faktury, které do této částky
nebyly započteny. Proto se dodatek navyšuje v investičním příspěvku na zauhlování kotle na

částku 350 000,- Kč. Celkem bude činit příspěvek ZŠ a MŠ Osek ve výši2100.OOO,Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.

Do rozpravy se přihlásil pan Hlůžek, že původně mělo být 200 tis. Kč a nyní je to už 350 tis
Kč, co bylo za problém.

Starosta sdělil, že odhad byl laický a daly se tam lepší plechy.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení

Zastupitelstvo obce Osek schvaluje dodatek č. 2/2017 k finančnímu vztahu k ZŠ a MŠ Osek,
okres Rokycany, příspěvková organizace.
Pro :
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Proti :
Zdržel se: 1- Hlůžek

O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 84/ 17 bylo přijato devíti hlasy.

13. Schválení přijetí dotace na akci ,,Půdní vestavba a modernizace
školy?
Starosta sdělil, že v listopadu 2017 jsme obdrželi informaci, že obec získala dotaci od Ministerstva

pro místní rozvoj, tato dotace by měla být schválena zastupitelstvem. Jedná se o částku
5 849 952,30 Kč.

Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve výši5 849 952,30 Kč na akci

,,Půdní vestavba a modernizace školy? od poskytovatele Ministerstva pro místní rozvoj Praha.
O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 85/ 17 bylo přijato všemi deseti hlasy.

14. Zápis kontrolního výboru zastupitelstva obce
Starosta sdělil, že zápis č. l/2017 zpracovaný kontrolním výborem zastupitelé obdrželi. Byla
vybi
kontrolovaná vybraná
usnesení. Případné informace Vám podá předseda kontrolního výboru pan
Celi
JUDr. Michal Čelechovský.
Starosta otevřel tomuto bodu rozpravu.
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Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis č. l/2017 kontrolního výboru zastupitelstva obce
Osek.
Pro :

9

Proti:
Zdržel se: 1- Hlůžek

O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesenf číslo 86/ 17 bylo přijato devíti hlasy.

15. Zápis finančního výboru zastupitelstva obce
Starosta sdělil, že zápis zpracovaný finančním výborem zastupitelé obdrželi. Byla
kontrolována pokladna, příprava rozpočtu, zpracování střednědobého výhledu rozpočtu a
placení poplatku za likvidaci odpadů u cizinců. Dále sdělil, že případné informace podá
předseda finančního výboru pan Ing. Miloslav Oliberius.
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se přihlásil Ing. Oliberius a podal podrobné informace o kontrole, o kontrole

faktur, přípravě a zpracování rozpočtu a dále se zabývali počtem ubytovaných cizinců. Sdělil,
že v roce 2013 byla evidence cizinců u obecních úřadů zrušena a v současné době platí
poplatek za komunální odpad 28 cizinců. Dále sdělil, že se touto otázkou zabýval i na
evidenci obyvatel v Rokycanech a ani tam nemají žádnou evidenci o cizincích. Další otázkou
kontroly bylo zpracování střednědobého výhledu rozpočtu, k tomu nemají připomínky.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis finančního výboru zastupitelstva obce Osek.
Pro :
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Proti:
Zdržel se: l - Hlůžek

O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 87/ 17 bylo přijato devíti hlasy.

16. Schválení rozpočtu obce Osek na rok 2018
Starosta sdělil, že rozpočet je vyvěšen na úřední desce od 28. 1l. 2017 a byl projednán ve
finančním výboru, kde byl doporučen ke schválení. Před vyvěšením rozpočtu se uskutečnila
pracovní schůzka zastupitelů, kde mohli uplatnit své návrhy a připomínky, které byly do
návrhu rozpočtu zapracovány.
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.

Do rozpravy se přihlásila MVDr. Bejčková a sdělila, že každý rok říká, že obec netvoří žádné

rezervy. K tomu sdělil pan JUDr. Čelechovský, že to co říká, není pravda a že tímto klame
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ostatnf. V rozpočtu je napsáno, že schodek bude krytý přebytkem hospodaření z minulých let,
a to je ta rezerva. V současné době je na účtu 8 mil. Kč, z toho když se zaplatí schodek roku
2018, zbydou další 3 miliony Kč, a to bude ta rezerva. Sdělil, že každý rok je rezerva ve výši
několika milionů komn.

Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu na rok 2018 jako schodkový, schodek
bude kryt přebytkem hospodaření z minulých let. Příjmy ve výši 25 775 000 Kč a
výdaje ve výši 30 800 000 Kč.
Pro :

8

Proti:

Zdržel se:2 - MVDr. Bejčková, Hlůžek

O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 88/ 17 bylo přijato osmi hlasy.

17. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu
Starosta sdělil, že střednědobý výhled rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce: od 28. 11.
2017 a byl také projednán ve finančním výbom. Jedná se o výhled do roku 2020.
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se přihlásila MVDr. Bejčková s tím, že je ponížená poloia využití volného
času dětí a mládeže. K tomu starosta sdělil, že se investuje do houpaček a dětských hřišt', ale
od roku 2019 se to ponížilo.
Pan Pokštefl sdělil, že se investovalo do houpaček, a proto se to ponížilo.
Starosta ještě sdělil, že je to zkreslené tím, že se investovalo letos i příští rok do houpaček a
každý rok se toho kupovat nebude.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu sestaveného na roky
2018 - 2020.
Pro :

8

Proti:

Zdržel se:2 - MVDr. Bejčková, Hůžek

O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 89/ 17 bylo přijato osmi hlasy.

18. Finanční podpora TJ SOKOL Osek
Starosta sdělil, že se jedná se o dvě žádosti o finanční podpom, jedna se týká podpory
spolkové činnosti a dmhá na podpom nákupu tělocvičného nářadí a jeho revize. Sdělil, že
v rozpočtu je dosud nevyčerpaná částka 30 tis. Kč. Navrhl na spolkovou čimiost, jako je
dětský maškarnf bál, drakiáda a mikulášská nadílka částku 10000 Kč a na nákup
tělocvičného nářadí a jeho revize částku 20 000 Kč.
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.
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Do rozpravy se přihlásil pan Švac s tím, že se podivuje, že žádost přišla až ted'.
K tomu sdělil pan Hlůžek, že žádali o navýšení na sport a že paní Ing. Dudlová řekla, že bude
vyhlášený nějaký grand a z toho důvodu to poslali pozdě.
Dále se přihlásila panf Ing. Dudlová a sdělila, že se to mohlo řešit dřív, než ted' v prosinci, že
akce proběhly na jaře a v létě a mohlo se to řešit v srpnu, nebo září a v říjnu.
Dále pan Ing. Kozel sdělil, že schůzka krozpočtu proběhla několikrát, a oni se jí
nezúčastnili.

Pan Hlůžek sdělil, že žádost podal výbor a ne on, a dále o grantu, že to vymyslela paní
Dudlová.

Paní Výborná sdělila, že si myslí, že na podpom pořádaných akcí mohou přijít před
uskutečněním akce a není potřeba na to žádný grand.

Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar Tělocvičné jednotě SOKOL Osek ve výši 30 000 Kč.
Pro :

9

Proti:
Zdržel se: 1- Hlůžek

O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 90/17 bylo přijato devíti hlasy.

19. Přehled přijatých usnesení
Starosta sdělil, že přijata byla usnesení od čísla 74/ 17 do čísla 90/17, tj. 17 usnesení.
Zasedání zastupitelstva obce starosta ukončil v 19,15 hodin a popřál všem krásné Vánoce a
hodně zdraví do nového roku.
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'rantišek Pokštefl

ověřovatel zápisu
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Jaroslav Peroutka
starosta

Josef Š varc

ověřovatel zápisu
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JaroslJva Výborná
?starosta

Zapsala: Petra Nová
Dne: 18. 12. 2017
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