Zápis ě. 2/2019
ze zasedání zastupitelstva obce Osek
konaného dne 18.4.2019

Zasedání zahájil starosta v 19.04 hodin.
Při zahájení byli přítomni:

Jaroslav Peroutka

Jaroslava Výborná
Michal Sinkule

Ing. Bc. Eva Dudlová
Roman Bystřický
Ing Miloslav Oliberius
Josef Švarc
František Pokštefl
Vladimír Janout

Ing. Luděk Tmnec
Nepřítomen:

JUDr. Michal Čelechovský

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

2. Schválení programu zasedání
Starostou byl vyhlášen návrh prograrnu zasedání:
2. Kontrola usnášeníschopnosti zasedání
3. Schválení programu zasedání
4. Zpráva starosty o ověření zápisu z předešlého zasedání
5. Volba dvou ověřovatelů zápisu
6. Zpráva starosty o stavu finančních prostředků obce a jejich závazcích ke dni konání zasedání
7. Informace o činnosti obecního úřadu

8. Kontrola plnění předchozích usnesenf

8. Schválení-přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za r. 2018 ZŠ a MŠ Osek
9. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-000595 1/VB?
s ČEZ Distribuce a.s.
10. Projednání záíněm prodeje pozemkové parcely č. 329/24 v k. ú. Osek u Rokycan
1l. Projednání žádosti o převzetí pozemní komunikace
12. Přehled přijatých usnesení

Starosta otevřel rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesenf:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce.
l

O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro.' 10
Proti:

Usnesení číslo 14/19 bylo přijato deseti hlasy.

3. Zpráva o ověření zápisu z předešlého zasedání
Ověřovatelé zápisu pan Josef Švarc a pan Ing. Luděk Tmnec schválili zápis ze zasedání
zastupitelstva obce dne 28.2.2019 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 28.2.20l9
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro.' 10
Proti:

Usnesení číslo l 5/ 19 bylo přijato deseti hlasy.

4. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele zápisu starosta navrhl pana Romana Bystřického a pana Michala Sinkule.
Starosta otevřel rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele pana Romana Bystřického a pana
Michala Sinkule.

O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 10
Proti.'

Usnesení číslo 16/19 bylo přijato deseti hlasy.

5. Zpráva o stavu finančních prostředků obce a jejich závazcích
ke dni konání zasedání

Eězný účet u KE č. 3223-381/0100
Eěžný4četuKEč.43-541400277/0100

Účeí-ČNE č. 94-531 7381/071 0

Pohledávky po době splatnosti

Závazky po době splatnosti

8.275.885,98 Kč

54.580,96Kč
137.509,44Kč

5.500,- Kč (za kom. odpad a psy)
OKč
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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:

Usnesení číslo l 7/19 bylo přijato deseti hlasy.

6. Informace o ěinnosti obecního úřadu
Starosta infoímoval

- byl koupen čelní nakladač Kramer 5065
- probíhá sekání trávy na obecních pozemcích
- výběr místních poplatků za komunální odpad a psy
- přípravné práce na opravy chodníků
- příprava na opravy místních komunikací
Obdrželi jsme žádost od TJ Sokol Osek o příspěvek na nákup 30 ks polních ?ůžek
v předpokládané hodnotě 48 000,- Kč
Starosta otevřel rozpravu.
Michal Sinkule - navrhuje, aby polní ?ůžka zakoupila obec a půjčovala je Sokolu, ?ůžka by se
mohla použít i na letní tábor hasičů a jiné akce.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup 30 ks polních ?ůžek v předpokládané hodnotě
48 000,- Kč.

O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro.' 10
Proti:

Usnesení číslo l 8/19 bylo přijato deseti hlasy.

Starosta vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro.' 10
Proti:

Usnesení číslo 19/19 bylo přijato deseti hlasy.
3

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 usnesenf bylo hlasováno.
Pro.' 10
Proti:

Usnesení číslo 20/19 bylo přijato deseti hlasy.

8. Schválení přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za r. 2018 ZŠ
a MS Osek

Starosta otevřel rozpravu.

Jaroslava Výborná - ZŠ a MŠ Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace dosáhla za rok
2018 zlepšeného hospodářského výsledku ve výši2 310,96 Kč.

Žádají o schválení převodu této částky do rezervního fondu, měli bychom
tento převod schválit.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje příděl zlepšeného výs}edku hospodaření za rok 2018 Základní školy
a Mateřské školy Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace ve výši 2.310,96 Kč do rezervníh«
fondu.

O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 10
Proti:

Usnesení číslo 21 / 19 bylo přijato deseti hlasy.

9. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-120005951/VB? s ČEZ Distribuce a.s.
Návrh smlouvy zastupitelé obdrželi, jedná se o trafostanici a vzdušné vedenf nízkého napětí ve Vitince Nový Dvůr.

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 zřízení věcného břemene - služebnosti číslo IE-12-

0005951/VB? na akci Vitinka, Nový Dvůr, TS vNN s firmou ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou
náhradu 3.800 Kě a ukládá starostovi k podpisu.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 10
Proti.'

Usnesení číslo 22/19 bylo přijato deseti hlasy.

10. Projednání záměru prodeje pozemkové parcely ě. 329/24 v k. ú. Osek
u Rokycan
Obdíželi jsme žádost p. Košařové o odkoupení pozemku u jejich parcely, kžádosti byl
přiložen geometrický plán. Je nutno nechat pozemek úředně odhadnout, prodej pozemku musí
být zveřejněn na úřední desce obce.
Starosta otevřel rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o koupi pozemku p. č. 329/24 v k. ú. Osek u Rokycan a
ukládá starostovi zadání zpracování znaleckého posudku a schvaluje záměr prodeje.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 10
Proti:

Usnesení číslo 23/19 bylo přijato deseti hlasy.

11. Projednání žádosti o převzetí pozemní komunikace
Žádost od pana Miroslava Houšky zastupitelé obdrželi, jedná se o komunikaci u nových RD v části na
Litohlavy.
Starosta otevřel rozpravu.

Josef Švarc - je komunikace zkolaudovaná?
Starosta - ano, kolaudace proběhla

Josef Švarc - jak je svedena dešt'ová voda?
Starosta - podle projektu je svedena do potoka
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Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesenf:
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o převzetí pozemní komunikace od pana Miroslava
Houšky, souhlasí s převodem komunikace na obec Osek včetně uložených sítí pod komunikací
a ukládá starostovi zpracování kupní smlouvy s cenou l Kě / m2.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 10
Proti:

Usnesení číslo 24/19 bylo přijato deseti hlasy.

12. Přehled přijatých usnesení
Přijata byla usnesení od čísla 14/19 do čísla 24/19, tj. 1l usnesení.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.34 hodin.

Zapsala: Milena Bradová
V Oseku 23.4.2019

/
/

/

/

?

Jaroslav Peroutka
starosta

i':'j/ f 4

.1 ,ía

f,.

'í'it ívit ?1

Jaros)ava
s)av; Výborná
mÍstostarosta

-!+Roman Bystřický
ověřovatel zápisu

Michal Sinkule

ověřovatel zápisu

6

