Zápis ě. 7/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Osek
konaného dne 13.l2.2018
Zasedání zahájil starosta v 18.00 hodin.
Při zahájení byli přítomni:

Jaroslav Peroutka

Jaroslava Výborná

JUDr. Michal Čelechovský
Ing. Bc. Eva Dudlová
Roman Bystřický
Ing Miloslav Oliberius
Josef Švarc
Františk Pokštefl
Vladimír Janout

Ing. Luděk Trunec
Michal Sinkule

1. Kontrola usnášeníschopnosti zasedání
1. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce, konstatoval přítomnost jedenácti 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. Zprávastarostyoověřenízápisuzpředešléhozasedání
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. Prohlášení o převzetf závazků schválených zastupitelstvem
9. Zápisy kontrolního výboru obce Osek
10. Zápis finančního výboru obce Osek
1l. Schválení dodatku č. 2/2018 - změna finančního vztahu k ZŠ a MŠ Osek
12. Schválení kupní smlouvy na pozemek p. č. 947/}O v k. ú. Osek u Rokycan
13. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu stavby
14. Schválení pasportu místních komunikacf a plánu ziínní údržby
15. Pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu
16. Poskytnutí finančního příspěvku - SOKOL Osek
17. Uprava odměn předsedů a členů výborů a komisí
18. Prodej pracovního stro5e BOBCAT včetně přídavných zařízení
19. Změna směrnice pro zadávání veřejných zakázek
20. Rozpočtové opatření
21. Schválení rozpočtu obce Osek na rok 2019
22. Přehled přijatých usnesení
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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.
Pro .a 1l
Proti.'

Usnesení číslo 76/ 18 bylo přijato jedenácti hlasy.

3. Zpráva o ověření zápisu z předešlého zasedání

Ověřovatelé zápisu pan JUDr. Michal Čelechovský a pan František Pokštefl schválili zápis
ze zasedání zastupitelstva obce dne 20. 9. 2018 bez připomínek a dále pan Josef Švarc a
Ing. Bc. Eva Dudlová schválili zápis zustavujícího zasedání dne 1. 1l. 2018 také 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 20. 9. 2018
a ze dne 1. 1l. 2018.

O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 1l
Proti :

Usnesení číslo 77/ 18 bylo přijato jedenácti hlasy.

4. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele zápisu starosta navrhl pana Romana Bystřického a pana Ing. Miloslava
Oliberiuse a vyhlásil rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele pana Romana Bystřického a pana Ing.
Miloslava Oliberiuse.

O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 11
Proti:

Usnesení číslo 78/18 bylo přijato jedenácti hlasy.
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5. Zpráva o stavu finaněních prostředků obce a jejich závazcích
ke dni konání zasedání

Eězný účeí u KE č. 3223-381/0100
Eěžný účet u KE č. 43-541400277/0100

7. 728. 003,24. Kč
62.105,41 Kč
18.634,44Kč

Účeí-(::NB č. 94-531 7381/0710
Pohledávky po době splatnosti
Závazky po době splatnosti

Úvěr u-KE

9.000 Kč (za nájem)
OKč

2.273.838,90 Kč - bude splacen zítra

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
úětech, pohledávkách a závazcích po době splatnosti.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 1l
Proti :

Usnesení číslo 79/18 bylo přijato jedenácti hlasy.

6. Informace o činnosti obecního úřadu

Informace o činnosti - již byl předaudit, bylo provedeno vyúčtování dotací na školu, na
územní plán, na chodník směr Volduchy a na Kněžský rybník. Dále probíhá
probi příprava inventur,
Četa prováděla podzimní
kolaudace chodníku, bude kolaudace zauhlování kotle ve škole. Četa

úklid, provádí údržbu strojů a údržbu místních komunikací.
í

Starosta otevřel 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 návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 11
Proti:

Usnesení číslo 80/18 bylo přijato jedenácti hlasy.
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7. Kontrola plnění předchozích usnesení
Z minulých zasedání jsou všechna usnesení splněna.
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 splnění všech usnesení.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 11
Proti:

Usnesení číslo 81/18 bylo přijato jedenácti hlasy.

8. Prohlášení o převzetí závazků schválených zastupitelstvem
V návaznosti na podanou žádost obce Osek o bezúplatný převod pozemků p. č. l }47/2 a
1147/5 v k. ú. Osek u Rokycan dle zák. č. 92/1991 Sb. byla obec Osek vyzvána k doložení
dokladu, který je nutno schválit na jednání zastupitelstva. Jedná se o pozernky - cestu za
kněžským rybníkem směrem k nové zástavbě, je tam veden plyn a vodovodní potmbí.
Starosta otevřel rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Obce Osek schvaluje prohlášení o převzetí závazků pro pozemky p. č.
1147/2 a 1147/5 v k. ú. Osek u Rokycan, jedná se o:

Sml.č. 1 010C12/07 - Smlouva o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce, a.s.
Na pozemcích p.č. 1147/2, 114 7/5 k.ú. Osek u Rokycan
Sml.č. 1005C11/07 - Smlouva o smlouvě budoucí s GasNet s.r.o.
(

Na pozemku p.č. 1147/5 k.ú. Osek u Rokycan

Sml.č. 2003C15/07 - Věcné břemeno liniové stavby s ČEZ Disíribuce, a.s.
Na pozemku p.č. 1147/5 k.ú. Osek u Rokycan

Sml.č. 2008C1 6/07 - Věcné břemeno liniové síavby s ČEZ Distribuce, a.s.
Na pozemku p.č. 1147/5 k.ú. Osek u Rokycan
Sml. č. 1MO8/0 7 - Dohoda o přičlenění pozemků s Honebním společemtvem Eušovice
Na pozemku p.č. 1147/5 k.ú. Osek u Rokycan.

O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 11
Proti :

Usnesení číslo 82/ 18 bylo přijato jedenácti hlasy.
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9. Zápisy kontrolního výboru obce Osek
Starosta informoval, že zápis č. l a 2 / 2018 zastupitelé obdrželi v materiálech pro jednání a
otevřel k tomuto bodu rozpravu.

JUDr. Čelechovský - vyzval zastupitele k podání podnětů, kterými by se kontrolní
výbor při dalších kontrolách zabýval
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis ěíslo l/2018 a 2/2018 kontrolního výboru obce
Osek.

O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 11
Í

Proti :

Usnesení číslo 83/18 bylo přijato jedenácti hlasy.

10. Zápis finaněního výboru obce Osek
Zastupitelé obdrželi zápis finančního výbom, který se zabýval návrhem rozpočtu 2019.
Starosta otevřel rozpravu.

Ing. Oliberius - finančnf výbor neshledal žádné nedostatky a doporučuje rozpo;čet obce
na rok 2019 schyálit.

Rovněž vyzval zastupitele k podání námětů na kontroly finančního výbom.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
(

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis finančního výboru obce Osek
ze dne 4. 12. 2018.

O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 11
Proti:

Usnesení číslo 84/ 18 bylo přijato jedenácti hlasy.

11. Schválení dodatku č. 2/2018 - změna finaněního vztahu k ZŠ
a MŠ Osek
V dodatku č. 2 se jedná se o navýšení investičnfho příspěvku na automatické zauhlovánf
kotle ve výši 135 tis. Kč, které platila škola. Akce je dokončena, automatické zauhlování
funguje.
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Starosta otevřel rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek ě. 2/2018 Finančního vztahu k ZŠ a MŠ Osek,
příspěvková organizace, kterým se navyšuje příspěvek škole o investiční příspěvek na
automatické zauhlování kotle ve výši 135 000,- Kč.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 1l
Proti :

Usnesení číslo 85/18 bylo přijato jedenácti hlasy.

12. Schválení kupní smlouvy na pozemek p. č. 947/10 v k. ú. Osek
u Rokycan
Jedná se o pozemek pana Stycha v Kamýku, na kterém byl v minulosti vybudován chodník.

Pozemek je obci nabídnut za cenu 50 Kč/ l m2, výměra pozemku je 73
Starosta otevřel rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesenf:

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na pozemek p.č. 947/}O v k.ú. Osek u Rokycan
o výměře 73 m2 za cenu 3 650,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
O náwhu usnesení bylo hlasováno.
(

Pro: 1l
Proti:

Usnesení číslo 86/18 bylo přijato jedenácti hlasy.

13. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a právu stavby

Ve smlouvě se jedná o zemní kabelové vedení NN pro ČEZ Distribuci, a. s., přes pozemky
obce parc. č. 1 }47/3 a 329/19 v k. ú. Osek za jednorázovou náhradu ve výši 1 .ooo,- Kč
- stavební pozemek u cesty za Kněžským rybníkem.
Starosta otevřel rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
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Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0013827/VB/Ol, Osek,
R0, 329/20, kNN za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 1l
Proti:

Usnesení číslo 87/18 bylo přijato jedenácti hlasy.

14. Schválení pasportu místních komunikací a plánu zimní údržby
Zastupitelé obdrželi ke schválení pasport místních komunikací (MK) včetně dopravního
značení a plán zimní údržby místních komunikací obce Osek. Po schválení pasportu místních
komunikací bude vydána vyhláška.
Pasport MK včetně dopravního značení a plán zimní údržby MK obce Osek byl zasílán
elektronicky a je zde na jednání ZO k dispozici.
Starosta otevřel rozpravu.

Místostarostka Jaroslava Výborná informovala, že na pracovním jednání byly vzneseny tyto
požadavky zastupitelů na úpravu dopravního značení, které byly konzultovány se
zpracovatelem s tímto výsledkem:
1. z obce Osek směr Březina - přesunout dopravnf značku Konec obce až na skutečný
konec obce, na stejnou úroven dát na druhou stranu také značku Začátek obce - Ize
vyhovět
2.

komunikaci 5d - nová ulice k p. Švarcovi - ponechat jako hlavní silnici a křižovatku
u Tomášů se značkou Dej přednost - vznesen požadavek na ponechání současného
stav - nelze vyhovět, jedná se o obytnou zónu, kde je přednost zprava bez dopravního
znaČenÍ

(

3. na komunikaci lOc - odbočka z III/2323 (ke Statku) - posunout zpomalovací práh a
obytnou zónu podle nového návrhu, práh bude hned za odbočkou ze silnice III/2323
(původní návrh umístění zpomalovacího práhu nevyhovuje bydlícím občanům)

4. vyřešit, aby z komunikace 1 ?c na lOc ve směru do vsi (u transforrnátoru u Statku)
bylo dopravní značenf, že řidiči vjíždí do obytné zóny, vyp?ývá z přeďc?qozí změny bo«l
č. 3 podle sdělení zpracovatele ?ze vyřešit dopravní značkou
5. na odbočce u Kněžského rybníka z III/2322 na 3c (směr sběrný dvůr) a z dmhé strany
z II/232 na 5c, vyměnit značku Proxjezd zakázán za značku Zákaz vjezdu vozidel nad
3t - zásobovánf povoleno - mírnější forma zákazu, možné vyhovět
6. křižovatku 15c s 18c (u pí Slavíkové) osadit zrcadlo, je tam sloup, prověřit, zda
7.

nebude překážet
komunikační propojení Osek - Volduchy (l 3d) osadit značky podle kolaudace

8.

posoudit, zda z komunikací 27c, 21c, 28c a 22c je nutná značka Stop, dej přednost

(ulice u p. Šůchy Instalex a ulice naproti, ulice 'u býv, prodejny v Kamýku a ulice

naproti), jedná se o současný stav, ponechat značku STOP
9. komunikaci 23c do mlýna jednosměrka z II/232 nebo na výjezdu dát značku Stůj, dej
přednost, vzhledem k poměrům komunikace, již by nemohla být opětovně obousměrná,
zatím nebyly zaznamenány při výjezdu zvláštní problémy, ponechat navrhovaný stav
10. ulice od OU směrem ke Kamýku - dát značku 30 km/h
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Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
1. Zastupitelstvo obce schvaluje Pasport místních komunikací zpracovaný společností
PasProRea PD s. r. o. a schvaluje zařazení pozemních komunikací do kategorie
místních komunikací v k. ú. Osek u Rokycan a k. ú. Vitinka.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje plán zimní údržby místních komunikací obce Osek.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh dopravního značení v obci Osek, včetně
navržených změn.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 1l
Proti :

Usnesení číslo 88/ 18 bylo přijato jedenácti hlasy.
(

15. Pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu
Tak jako každý rok, Město Rokycany předkládá smlouvu - Pověření výkonem služby
obecného hospodářského zájmu mezi Plzeňským krajem a Městem Rokycany a informuje o
možnosti připojit se k tomuto pověření.
Starosta otevřel rozpravu.
Ing. Bc. Eva Dudlová - jedná se o zajišt'ování služeb pro seniory, v obci Osek tuto službu
využívají ctyři občané.

Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Osek se připojuje k Pověření výkonem s}užby obecného
í

hospodářského zájmu číslo 52092018 mezi Plzenským krajem a Městem Rokycany.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 11
Proti:
Zdržel se:

Usnesení číslo 89/ 18 bylo přijato jedenácti hlasy.
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16. Poskytnutí finančního příspěvku - SOKOL Osek
V letošním roce byl již poskytnut finanční dar ve výši 30 000 Kč - schváleno usnesením č.
48/18 dne 2. 8. 2018. Tento příspěvek byl dle jejich žádosti poskytnut na dva stoly na stolní
tenis.

Dne 25. 10. 2018 jsme obdrželi od TJ Sokol další žádost o finanční příspěvek na činnost dětí
a mládeže.

Z letošního rozpočtu, kde bylo na tomto paragrafu celkově 70 000 Kč, je možno uvolnit ještě
částku 10.000 Kč.

Starosta otevřel rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar TJ SOKOL Osek ve výši 10 000,- Kč.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 1l
Proti :

Usnesení číslo 90/ 18 bylo přijato jedenácti hlasy.

17. Úprava odměn předsedů a ělenŮ výborŮ a komisí
Na základě změny nařízení vlády č. 318/2017 sb., a upozornění auditorek - nebylo přijato
správné usnesení k odměňování na ustavujícím zasedání zastupitelstva.
Byla navržena revokace usnesení č. 74/18 a 75/18 z 1. 11. 2018 a přijetí nového usnesení,
rozšířeného o odměňování členů výborů a komisí.
(

Starosta otevřel rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce revokuje k31.l2.20l8 usnesení č. 74/}8 a 75/18 zustavujícího
jednání zastupitelstva konaného dne 1. 1l. 2018.

Zastupitelstvo obce schvaluje odměny předsedům a členům výborů a komisí neuvolněným ělenům zastupitelstva - podle nařízení ě.318/2017 sb., formou odměny a
dále členům výborů a komisí - nečlenům zastupitelstva podle § 84 odst. 2 písm. v/
zákona č. 128/2000 sb., o obcích, formou peněžitého plnění, a to ve výši:
- předsedovi kontrolního a finančního výboru ve výšil300,- Kě měsíčně
- předsedoví komise pro obč. záležitosti ve výši 2000,- Kč měsíčně
- členovi komise pro obč. záležitosti ve výši 300,- Kč měsíčně
- ělenovi výboru za účast na jednání výboru ve výši 300,- Kč (kontrolního a finančního)
- ělenovi komise za úěast na jednání komise ve výši 300,- Kě (povodňová, pro zakázky)
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Zastupitelstvo schvaluje, aby ten, kdo zastává více funkcí, byl odměňován podlé té
funkce, za kterou je nejvyšší odměna.
Zastupitelstvo obce schvaluje účinnost vyplácení uvedených měsíčních odměn od 1. 1.
2019 a dále schvaluje výplatu odměn ělenům komisí a členům výborů následující měsíc
po předání prezenční listiny z jednání účetní obce.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 1l
Proti:

Usnesení číslo 91/ 18 bylo přijato jedenácti hlasy.

18. Prodej pracovního stroje BOBCAT včetně přídavných zařízení
Nakladač obec vlastní od roku 2003, rok výroby je 1999, pořizovací cena v roce 2003 byla
(

585.000 Kč.

V současné době pro provozování kompostárny a sběrného dvora je tento nakladač nevhodný
z důvodu řízení smykem (velké opotřebení pneumatik na nově vybudovaných asfaltových
plochách). Z tohoto důvodu je třeba koupit nový nakladač, který nebude asfaltové povrchy
niČit.

Tento pracovní stroj je nyní 191et starý a projevují se časté pomchy a opravy jsou nákladné.
Na základě zaínýšleného prodeje byl vypracován znalecký posudek č. 93-23/18 znalcem
oboru Liborem Peprným. Současná obvyklá cena nakladače BOBCAT včetně přídavných
zařízení, náležících k tomuto stroji, je k termínu zpracování 13. 10. 2018 znalcem odhadnuta
na konečnou cenu 215 000 Kč.

Starosta otevřel rozpmvu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pracovního stroje BOBCAT ']'l3 včetně
přídavných zařízení za cenu stanovenou znalcem ve výši 215 000 Kě a ukládá starostovi
uskutečnění prodeje.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 1l
Proti :

Usnesení číslo 92/18 bylo přijato jedenácti hlasy.
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19. Změna směrnice pro zadávání veřejných zakázek
Zastupitelé obdíželi Dodatek směrnice pro zadávání zakázek obce Osek číslo 4
Navýšení požadujeme z důvodu pružnějšího zajišt'ování chodu obce podle schváleného
rozpočtu na 400 tis. Kč
Starosta otevřel rozpravu.
Michal Sinkule - navrhuje, aby se částka zvýšila na 500 000,- Kč.
Ing. Bc. Eva Dudlová - má stejný názor, částka by měla být 500 000,- Kč.

JUDr. Michal Čelechovský - nemá problém s tím, jak vys'oká bude částka, ale
jestli starosta chce vzít na sebe tak velkou zodpovědnost.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil náwh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu Směrnice pro zadávání zakázek obcí Osek č. 2/2018
a to tak, že hodnota plnění zakázek podle ělánku 3 se mění do 500 tis. Kč s DPH a podle
článku 4 nad 500 íis. Kč včetně DPH.

O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 1l
Proti :

Usnesení číslo 93/18 bylo přijato jedenácti hlasy.

20. Rozpoětové opatření
Zastupitelstvo obce v každém volebním období pověřuje starostu provádět rozpočtová opatření
dle paragrafu 16 odst. 3 a 4 zákona číslo 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územnfch
rozpočtů. V minulém období byl finančnf limit 200 000 Kč pro každé opatření v položce nebo
paragrafu rozpočtové skladby. Navrhujeme zvýšení tohoto limitu na 300 000 Kč.
{

V rozpočtovém opatření číslo 11 se jedná o přesun finančních prostředků z paragrafu Sběr a
svoz komunálních odpadů na paragraf Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
(kompostárna) ve výši 775 tis. Kč.

Starosta otevřel rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce podle ustanovení paragrafu 102 odst. 2 písm a) zákona číslo 128/200
sb., o obcích, v platném znění zmocňuje starostu provádět rozpočtová opatření dle par.
16 odst. 3 a 4 zákona číslo 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
do výše finaněního limitu 300000 Kč každého opatření vpoložce nebo paragrafu
rozpočtové skladby rozpočtu obce Osek. Dále zmocňuje starostu provádět rozpočtová
opatření při přijetí a odeslání průtokové dotace Základní škole a Mateřské škole Osek,
okres Rokycany, příspěvková organizace, v průběhu celého roku a neomezené výši.

1l

O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 1l
Proti :

Usnesení číslo 94/ 18 bylo přijato jedenácti hlasy.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření číslo 11/2018, kterým se opatřením
číslo 64 V a 65 V přesouvají finanční prostředky z paragrafu Sběr a svoz komunáltích
odpadů na paragraf Využívání a zneškodňování komunáWch odpadů ve výši 775 tis. Kč.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 11
Proti :

Usnesení číslo 95/18 bylo přijato jedenácti hlasy.

21. Schválení rozpočtu obce Osek na rok 2019
Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce 26. 1l. 2018.
Nawhujeme fflto úpravy:

Navýšení příjrnů o 200 000 Kč - par. 3639 položka 3113 (prodej Bobcatu)
Navýšení výdajů o 200 000 Kč - par. 3 725 třída 5 (odvoz bioodpadu firmou PVC Tvar)
Starosta otevřel rozpravu.

Josef Švarc - kolik si bude firína účtovat za odvoz bioodpadu?
Starosta - asi 1900,- Kč/t.

Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoěet obce Osek na rok 2019 jako schodkový, schodek
bude kryt přebytkem hospodaření z minulých let. Příjmy ve výši 21 550 000 Kč a
výdaje ve výši 23 000 000 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2022.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 1l
Proti :

Usnesení číslo 96/18 bylo přijato jedenácti hlasy.

12

22. Přehled přijatých usnesení
Přijata byla usnesení od čísla 76/18 do čísla 96/18, tj. 21 usnesení.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.32 hodin.

Zapsala: Milena Bradová
V Oseku 18.12.20l8
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