Zápis č. 2/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Osek
konaného dne 5. 4. 2018

Zasedání zahájil starosta v 19 hodin 3 minuty.
Při zahájení byli přítomni: Jaroslav Peroutka
Jaroslava Výborná

JUDr. Michal Čelechovský
Ing.Dudlová Eva
Ing Miloslav Oliberius
Josef Švarc

Ing. Jan Cafourek
Jaroslav Hlůžek

Omluveni:

MVDr. Lenka Bejčková
Ing. Jan Kozel
Františk Pokštefl

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

2. Schválení programu zasedání
Starostou byl vyhlášen návrh programu zasedání:
1. Kontrola usnášeníschopnosti zasedání
2. Schválení programu zasedání
3. Zpráva starosty o ověření zápisu z předešlého zasedánf
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. Informace o návrhu variantního řešení křižovatky u Sokolovny v Oseku
9. Volba přísedící Okresního soudu v Rokycanech

10. Schvál'enf členství obce Osek ve Sdružení místních samospráv ČR
1l. Schválení Smlouvy o poskytnutí účelové dotace na dopravní obslužnost
12. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Osek, okres Rokycany,
ikycany, příspěvková organizace
.ŠaMS
13. Schválení přerozdělení hospodářského výsledku ZŠ
a MŠ Osek, okr. Rokycany, p. o.
14. Rozpočtové opatření
15. 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 usnesení číslo 12/18 bylo přijato všemi osmi hlasy.
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3. Zpráva o ověření zápisu z předešlého zasedání
Starosta sdělil, že ověřovatelé zápisu pan Ing. Miloslav Oliberius a pan Ing. Jan Kozel
schválili zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 15. 2. 2018 bez připomínek
Starosta otevřel rozpravu k zápisu z předešlého zasedání ZO.
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 15. 2. 2018.
O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo l 3/18 bylo přijato všemi osmi hlasy.

4. Volba ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu pana Švarce a paní Ing. Dudlovou a 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 Švarce a paní Ing. Dudlovou.
O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 14/18 bylo přijato sedmi hlasy, zdržel se
hlasování pan Hlůžek.

5. Zpráva o stavu finančních prostředků obce a jejich závazcích ke
dni konání zasedání
Starosta informoval o stavu finančních prostředků:
Běžný účet u KB č. 3223-381/0100
Běžný účet u KB č. 43-541400277/0100

Účet -ČNB č. 94-53173 81 /07 10
Pohledávky po době splatnosti
Závazky po době splatnosti

7.439. 156,36 Kč
39.444,32 Kč
184.592,20 Kč

54 600 Kč (za kom. odpad a psy)
OKč

Starosta otevřel rozpravu ke stavu finančních prostředků obce.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesenf:
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 15/18 bylo přijato sedmi hlasy, zdržel se
hlasování pan Hlůžek.
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6. Informace o činnosti obecního úřadu

Starosta informoval o čirínosti úřadu, zejména o přípravě výběrového řízení na opravy
komunikací a kompostárny, dále o přípravě povolení na uložení zeminy z Kněžského rybníka,

dále o uskutečněném výběrovém řízení na vybavení podkroví ZŠ, o výběru místních poplatků
a dále o podpisu smlouvy s úřadem práce na tři nové sezónní pracovníky.
Starosta vyhlásil rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu.
O náwhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 16/18 bylo přijato šesti hlasy, zdrželi se
hlasování pan Ing. Cafourek a pan Hlůžek.

7. Kontrola plnění předchozích usnesení
Starosta informoval o nesplněných usnesenfch z minulých zasedání:
Usnesení číslo 70/17 - OZV o místním poplatku z ubytovací kapacity se odkládá na další
jednání zastupitelstva obce.
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 70/17.
O návrhu usnesenf bylo hlasováno a usnesení číslo l 7/ 18 bylo přijato všemi osmi hlasy.

8. Informace o návrhu variantního řešení křižovatky u Sokolovny
v Oseku
Starosta informoval, že byly zpracovány čtyři varianty, představil zástupce firmy Valbek a
zástupce firmy SUS Plzeň a předal jim slovo.
Technický ředitel Martin Vít sdělil, že nejdříve byl zpracován audit stávající křižovatky a dále
pak variantní řešení této křižovatky. Práci zadali firnně Valbek a zástupcům předal slovo.
Zástupce firmy Valbek představil nejdříve bezpečnostní inspekci současné křižovatky a uvedl
závady současné křižovatky a přechodů. Po zpravování této bezpečnostnf inspekce byla
zpracování dopravní studie nového řešení a nejdříve byl proveden výzkum zatížení této
křižovatky. Byly předvedeny čtyři variany, první varianta byla s doplněným odbočovacím
pruhem od severu, ve směru od Březiny na Volduchy, dále byl předveden velký a malý
kruhový objezd a jako poslední křižovatka se světelným označením. Dále sdělil, že žádnou
jednoduchou přestavbou nebo malou stavební úpravou nelze udělat křižovatku bezpečnější.
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Sdělil, že byl zkoumán dopad zatížení této křižovatky a vliv kapacity a všechny varianty byly
zkoumány současnému zatížení. Závěrem doporučil přestavbu křižovatky, jak plochy pro
motorová vozidla, tak pro chodce a také osvětlení křižovatky. On sám by se klonil k variantě
kruhové křižovatky, jak malé, tak velké a to z hlediska bezpečnosti a zeptal se na dotazy
zastupitelů a občanů.
Pan Hlůžek se zeptal, jaké bylo návrhové vozidlo, že by se nevešlo do malé kruhové
křižovatky. Zástupce firmy sdělil, že největší návrhové vozidlo je návěs.
Pan Hlůžek sdělil, že jemu se líbí malá kruhová křižovatka.

Dále se zeptal pan JU'?)r. Čelechovský, zda se zjišt'oval vývoj nehodovosti v této křižovatce.
Zástupce firmy Valbek sdělil, že za 6-let zde byly dvě dopravní nehody - je to z dat Policie ČR
- jako nehody se zraněním a oficiální příčiny těchto nehod bylo nedání přednosti v jízdě.

Starosta poděkoval zástupcům firrny Valbek a řediteli p. Vítovi a paní Mgr. Seifertové ze SÚS
PK a přerušil jednání na pět minut.
Poté starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí ;cty;ri předvedené varianty křižovatky.
O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 1 8/ 18 bylo přijato všemi osmi hlasy.

9. Volba přísedící Okresního soudu v Rokycanech
Starosta informoval, že zastupitelstvo obce Osek dne 12. 6. 2014 usnesením č. 384 zvolilo pí
Jaroslavu Výbornou, bytem Osek část Vitinka č. 45 - 337 0l Rokycany, jako přísedící
Okresního soudu vRokycanech. Ke dni 12. 6. 2018 končí volebnf období. Okresní soud
v Rokycanech má nadále zájem, aby jmenovaná vykonávala funkci přísedící i v příštím období
a jmenovaná s kandidaturou souhlasí.
Doporučujeme proto zastupitelstvu obce zvolit do funkce přísedící u Okresního soudu
v Rokycanech opakovaně pí Jaroslavu Výbornou. Jmenovaná doložila výpis z rejstříku trestů
ze dne 28. 3. 2018.

Starosta otevřel tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlašuji návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Osek volí Jaroslavu Výbornou, nar. 13. 3. 1949, bytem Osek, část
Vitinka ě. 45, jako přísedící Okresního soudu v Rokycanech a ukládá obecnímu úřadu
k vyřízení.

O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 19/18 bylo přijato sedmi hlasy, zdržela se
paní Výborná.

10. Schválení členství obce Osek ve Sdružení místních samospráv
ČR
Starosta inforínoval, že za necelé 2 ín«:síce (od 25. 5. 2018) začne platit nařízení EU,
týkající se ochrany osobních údajů (GDPR), které na obce klade nové povinnosti.
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Ke dni 25. 5. 2018 je každá obec povinna mít zajištěného Pověřence pro ochranu osobních
údajů, a to bud' vlastním zaměstnancem, či externím subjektem. Dále by obec měla provést
vstupní analýzu práce s osobními údaji (inventura osobních údajů, základní bezpečnostní
procesy, implementace protiopatření - analýza rizik, procesy pro realizaci práv subjektu
údajů), z níž následně vyplynou opatření, které je potřeba v nějakém čase provést.
Sdělil, že opatření pro ocmanu osobních údajů není jednorázová akce, ale trvalý proces, na
který bude dohlížet právě jmenovaný Pověřenec.
V poslední době obecní úřad dostává různé komerční nabídky na zajištění povinnosti,
vyplývající z nařízení EU. Tyto nabídky jsou za porn«:rně vysoké finanční částky. Nutno
také uvést, že do současné doby nebylo v legislativě našeho státu vydáno žádné nařízení.
Pouze jsou uvedeny metodické pomůcky na stránkách ministerstva vnitra.
Jako nejvhodnější se nám zdá využít nabídku zajištění povinnostf vyplývajících z GDPR

přes Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR), kde ale naše obec není členem.
Náklady na zajištění GDPR prostřednictvím SMS jsou:
nečlenská obec platí: 18 tis. Kč bez DPH za vstupní analýzu a 5 000,- Kč bez DPH
měsíčně za služby Pověřence.
členská obce platí: 9 tis. Kč bez DPH za vstupní analýzu a 600,- Kč bez DPH
měsíčně za služby Pověřence.
Navrhuje proto, aby zastupitelstvo schválilo přistoupení obce do Sdružení místních

samospráv ČR. Členský příspěvek SMS ČR se skládá z částky 2000 Kč na každou obec a
dále z příspěvku 2,- Kč na každého občana obce. Součet obou částek dává výši příspěvku,
v našem případě 4 560,- Kč za rok.

Dalším důvodem tohoto návrhu je také to, že SMS ČR nabízí zajištění povinností z GDPR i
pro školské příspěvkové organizace zřízené obcí.

Sdělil, že zastupitelé obdrželi představení organizace Sdružení místních samospráv ČR a
Stanovy SMS ČR.
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.

Do rozpravy se přihlásil JUDr. Čelechovský a sdělil, že se mu to nelíbí, že vznikají subjekty,
které nabízí tuto službu, a že by se obecní úřad měl dotázat SMO ČR, kde je obec již členem,
zda to také SMO ČR poskytuje.
K tomu paní
Výborná sdělila, že SMS ČR nevznikl pouze za tímto účelem, že vznikl již dříve
ní Výbi
sta Čer
a pan starosta
Černý z obce Volduchy je v předsednictvu.

D'mle se přihlásil pan Ing. Cafourek s tím, že souhlasí s p. JUDr. Čelechovským.
Paní Ing. Dudlová se zeptala, zda se to časově stihne.

Poté se opět přihlásil JUDr. Čelechovský a zeptal se, zda máme představu, co je náplní
Činnosti pověřence.
Paní Ing. Dudlová sdělila, že to má také v práci, není to jen mít uzamčené skříňky, jde tam i o
IT systémy a není to tak jednoduché.
Starosta dále sdělil, že se nemůžou dávat nikam žádné údaje, že nám kvůli tomu také vrátila
práci kronikářka, že se nebude moci nic zveřejnit.

Poté se přihlásil Ing. Oliberius a sdělil, že souhlasí s JUDr. Čelechovským.
Opět se přihlásil JUDr. Čelechovský a sdělil, že podle stanov můžeme vystoupit kdykoliv a
zda známe rozsah práce pověřence.
Dále se přihlásila paní Výborná a sdělila, že ten den byla místo starosty na setkání
s hejtmanem a upozornila, že potřebujeme mít hotovou analýzu a toho pověřence.
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JUDr. Celechovský opět sdělil, že navrhuje se obrátit na SMO.
K tomu paní Ing. Dudlová sdělila, že jsou to velmi náročné povinnosti a ani město Rokycany
to jeŠtě nemá zajiŠtěné.
Paní Výborná sdělila, že KU PK k tomu pořádá školení 25. 4. 2018 a školení je již plné a nelze
se na něj přihlásit, a že to bude promítáno online.
Pan Hlůžek sdělil, že si nemyslí, že by 25. 5. 2018 někdo přijel a dal nám hned pokutu.

JUDr. Čelechovský navrhuje odložit to a sejít se na mimořádném zasedání a do té doby zjistit,
co se dá.

Ing. Dudlová sdělila, že s tím nesouhlasí, že už je pozdě dnes, na MěÚ v Rokycanech jsou také
v začátcích a ministerstvo nepředložilo žádné prováděcí pokyny. Chtěla by to řešit přes toto
sdmžení a vstoupit tam.
Starosta sdělil, že obec dostává nabídky právnických firem a cena je 80 - 90 tis. Kč.

JUDr. Čelechovský vyhlásil tento protinávrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ukládá Obecnímu úřadu zjistit všechny dostupné informace týkající
se GDPR a neprodleně informovat zastupitelstvo obce.
O návrhu usnesení bylo hlasováno takto:

PRO: 5 - JUDr. Čelechovský, Ing. Cafourek, Ing. Oliberius, Josef Švarc a Jaroslav Hlůžek
Proti: 3 - Peroutka, Výborná, Ing. Dudlová
Zdržel se: O

Bylo sděleno, že tento návrh usnesení nebyl přijat.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil tento návrh na usnesenf:
Zastupitelstvo obce Osek schvaluje přistoupení obce Osek u Rokycan do Sdružení
místních samospráv CR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č.
128/2000 sb., Ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv
České republiky
a

ukládá starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a j.ejí
iejí zaslání spolu stímto
usnesením na adresu sídla Sdružení místních samosprávCR,
ČR, a to ve }Mtě jednoho
týdne od jednání zastupitelstva obce.

O návrhu usnesenf bylo hlasováno takto:
Pro: 3 - Peroutka, Výborná, Ing. Dudlová

Proti: 3 - Ing. Cafourek, Hlůžek, JUDr. Čelechovský
Zdržel se:2 - Švarc, Oliberius.
Návrh usnesení nebyl přijat.

1l. Schválení Smlouvy o poskytnutí účelové dotace na dopravní
obslužnost
Starosta sdělil, že návrh smlouvy mezi Obcí Osek a Plzeňským krajem o poskytnutí účelové
dotace ve výši 73.150,- Kč na dopravní obslužnost zastupitelé obdrželi a otevřel k tomuto bodu
rozpravu.
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Do rozpravy se přihlásil pouze pan Hlůžek k hlasování návrhu usnesení JUDr. Čelechovského,
že proč nebylo přijato, když 5 hlasovalo pro a 3 proti. Bylo sd«:leno, že musí být nadpoloviční
většina všech členů zastupitelstva, ne přítomných, což je více než 6.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace mezi Obcí Osek a
Plzeňským krajem ve výši 73.150 Kč na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského
kraje v roce 2018.
O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 20/ 18 bylo přijato všemi osmi hlasy.

12. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Osek, okres Rokycany,
příspěvková organizace
Starosta sdělil, že žádost a finanční výkazy ZŠ a MŠ Osek zastupitelé obdrželi a otevřel tomuto
bodu rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Osek schvaluje účetní závěrku za rok 2017 Základní školy a
Mateřské školy Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace.
O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 21/18 bylo přijato šesti hlasy, zdrželi se
hlasování pan Ing. Cafourek a pan Hlůžek.

13. Schválení přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ
a MŠ Osek, okr. Rokycany, p. o.
Starosta sdělil, že žádost ZŠ a MŠ Osek zastupitelé obdrželi a otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Osek schvaluje příděl zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2017
Základní školy a Mateřské školy Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace ve výši
698,78 Kč do rezervního fondu.
O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 22/18 bylo přijato šesti hlasy, zdrželi se
hlasování pan Ing. Cafourek a pan Hlůžek.

14. Rozpočtové opatření
Starosta sdělil, že v rozpočtovém opatření se jedná o navýšení příjmů o příspěvek na výkon

státní správy a u výdajů na vybavení učeben ZŠ a dále o vybudování kompostárny. Dále sdělil,
že na vybavení učeben předpokládáme získání dotace. Na tyto výdaje bude použit zůstatek
běžného účtu z minulého roku.
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Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření číslo 2/2018, kterým se navyšují příjmy
opatřením č. 2P na položce 4112 o částku 265 100 Kč a výdaje se navyšují opatřením ě. 5V
- 8V v paragrafu 3113 a 3725 o částku 2 908 800. Výdaje jsou kryté použitím zůstatku
z běžného účtu na konci roku 2017.

O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 23/18 bylo přijato šesti hlasy, zdrželi se
hlasování pan Ing. Cafourek a pan Hlůžek.

15. Přehled přijatých usnesení
Přijata byla usnesení od čísla 12/18 do čísla 23/18, tj. 12 usnesení.
Zasedání zastupitelstva obce starosta ukončil ve 20,28 hodin.

Po ukončení zasedání se přihlásil zřad občanů pan Vejvoda a zeptal se, kdo navrhl
autobusovou zastávku u školy. Sdělil, že autobusy projíždějí tímto úsekem od školy velmi
rychle. K tomu paní Vejvodová sdělila, že asfaltka je samá díra.
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Ing. Bc. Eva Dudlová
ověřovatel zápisu
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josef Švarc
ověřovatel zápisu
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Zapsala: Petra Nová
Dne: 9. 4. 2018
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