Zápis č. 6/2013
ze zasedání zastupitelstva obce Osek
konané dne 24. 10. 2013
Zasedání zahájil starosta v 19,00 hodin.
Při zahájení byli přítomni:

Jaroslav Peroutka
Jaroslava Výborná
Ing. Bc. Eva Dudlová
František Pokštef1
JosefŠvarc
Ing. Jan Cafourek
MVDr. Lenka Bejčková
Jaroslav Hlůžek
Ing. Miloslav Oliberius
Ing. Jan Kozel
nepřítomen: JUDr. Michal Čelechovský (dostavil se v 19,05 hodin)

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

2. Schválení programu zasedání
Starostou byl vyhlášen návrh programu zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kontrola usnášeníschopnosti zasedání
Schválení programu zasedání
Zpráva starosty o ověření zápisu z předešlého zasedání
Volba dvou ověřovatelů zápisu
Zpráva starosty o stavu finančních prostředků obce ajejich závazcích ke dni konání zasedání
Informace o činnosti obecního úřadu
Kontrola plnění předchozích usnesení
Informace o plnění rozpočtu k 30.9.2013
chválení bezúplatného převodu pozemků p. PK 1103 a p.č, KN 811/19 v k.ú. Osek u Rokycan
Schválení kupní smlouvy na pozemek p.č. PK 838/1 v k.ú. Osek u Rokycan
Schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2012
Přehled přijatých usnesení
č.

Starosta otevřel k navrženému programu rozpravu. Do rozpravy se hned přihlásil a
navrhl změnu bodu
12 na Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a smlouvy o právu stavby - číslo IV-12-00088061l Osek, p. 17/13, kNN a
bod 13 jako Přehled přijatých usnesení.
Sdělil, že tato smlouva došla na úřad 21. 10.2013, proto nemohla být zahrnuta do programu.
Jelikož další zastupitelstvo bude za dva měsíce, bylo by vhodné smlouvu doplnit do tohoto
programu.
č.

Dále se přihlásila paní MVDr. Bejčková, zda se jedná o zřízení věcného břemene přes obecní
pozemek, a o co se jedná. Starosta odpověděl, že se jedná o napojení u pana Mošny, a že
vedení bude v zemi pod komunikací.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce s vložením bodu č.
12 se zněním Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a smlouvy o právu stavby - číslo IV -12-0008806/1 Osek, p. 17/13, kNN a bod 13 se
zněním Přehled přijatých usnesení.

o návrhu

usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 315 bylo přijato všemi deseti hlasy.

3. Zpráva o ověření zápisu z předešlého zasedání.
Starosta informoval, že ověřovatelé zápisu paní Ing. Eva Dudlová a pan František Pokštefl
schválili zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 29. 8. 2013 bez připomínek
Starosta otevřel rozpravu k zápisu z předešlého zasedání ZO.
V 19,05 se dostavil zastupitel pan JUDr. Čelechovský.
Do rozpravy se přihlásil pan Hlůžek a sdělil, že žádá o doplnění zápisu. Zápis neodpovídá
tomu, co na jednání řekl. Jedná se o to že donesená voda byla z filtru výrobníku limonády, to
v zápisu chybělo. Dále ve věci dotace na hřiště starosta sdělil, že dotaci obec na hřiště
nedostala z důvodu Sokola, to starosta řekl, a to tam chce doplnit. Dále se jedná o zásadni
věc, a to o stanoviska a návrhy na řešení povodňových věcí. Dále ke stížnosti pana Brože,
kdy pan JUDr. Čelechovský řekl, aby byl pan Brož přizván na jednání s vodoprávním
úřadem, ale pozván nebyl. Dále se zeptal, kam bylo odvezeno bahno, ale na to se starosta
neozval. V další věci, kdy pan Brož žádalo nahlédnutí do povodňové knihy a to mu nebylo
umožněno, to v zápisu také chybělo. Prosí, aby byly zápisy obsáhlejší.
Dále se přihlásila paní MVDr. Bejčková a sdělila, že nebyla na minulém zasedání, ale mělo
by se to tam doplnit.
Dále se přihlásil pan Ing. Oliberius a sdělil, že se zdrží hlasování, protože si to nepamatuje.
Dále se ještě se přihlásil pan Hlůžek a sdělil, že pokaždé pronese, co chce, aby bylo v zápisu.
Pan Hlůžek navrhl usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění zápisu z minulého zasedání dle návrhu pana Hlůžka
dle zvukového záznamu.

o návrhu

usnesení bylo hlasováno:

Pro: 7 - Pokštefl, Švarc, Ing. Kozel, Ing. Oliberius, Ing. Cafourek, MVDr. Bejčková, Hlůžek
Proti: 3 - Ing. Bc. Dudlová Peroutka, JUDr. Čelechovský
Zdržel se: 1 - Výborná
Usnesení číslo 316 bylo přijato sedmi hlasy.
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4. Volba ověřovatelů zápisu
Starosta za ověřovatele zápisu navrhl pana Ing. Kozla a pana Ing. Oliberiuse.
a otevřel k bodu č.4 rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení
Zastupitelstvo
Oliberiuse.

obce schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Ing. Kozla a pana Ing.

o návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 317 bylo přijato 10 hlasy, zdržel se
hlasování pan Hlůžek.
5. Zpráva o stavu finančních prostředků obce a jejich závazcích
ke dni
konání zasedání
Starosta informovalo stavu finančních prostředků:
Běžný účet
Běžný účet
Běžný účet
Pohledávky

u KB č. 3223-381/0100
u KB Č. 43-541400277/0100
u ČNB Č. 94-5317381/0710
po době splatnosti

1.234.049,06Kč
115.245,52 Kč
178.615,21 Kč
2.400,- Kč (kom.odpad, pes, hřbit.popl.)

Starosta otevřel rozpravu ke stavu finančních prostředků obce, do rozpravy
nepřihlásil, starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení

se nikdo

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výši finančních prostředků na běžných
účtech a pohledávkách po době splatnosti.

o návrhu

usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 318 bylo přijato všemi jedenácti hlasy.

6. Informace o činnosti obecního úřadu
Starosta informovalo činnosti úřadu, zejména o práci čety, která mimo běžné práce provádí
úklid kolem kontejnerů opravy cest do Průhona, nátěry dveří ve škole a školce, výměnu
sloupků v Průhonu, dále jsou to činnosti na novém hřišti u školy. Dále sdělil, že byl
vybudován chodník u hřiště, dále jsou to práce na hřbitově, kde byla provedena výměna tújí
v urnovém háji. Dále sdělil, že je třeba odstranit čtyři lípy na hřbitově podél západní strany,
poté by byla tato strana čistá příští rok by se opravila zeď. Dále starosta informoval o
návštěvě firmy AVE, která se zabývá likvidací odpadů a nabízí likvidaci odpadů jak
z popelnic, tak z kontejnerů a zvonů. Sdělil, že ceny jsou nižší, než za současnou likvidaci.
Dále informoval o firmě Polygon která se zabývá likvidací tříděného odpadu. Firma AVE
nabízí za tříděný odpad zpětnou vazbou do obce vrácení ve výši 90 tis. Kč. Sdělil, že se
přihlásila i firma Sita a je to jen pro seznámení. V případě podepsání smlouvy by se muselo
vyhlásit výběrové řízení.
Dále informoval o došlé poště od č.j. 437/13 do č.j. 540/13 a v rámci toho o dopisech od p.
Ing. Brože. Dle průzkumu v jiných obcích ohledně zvukových záznamů navrhl
zastupitelstvu, aby se schválilo, že se nebudou nikomu předávat zvukové záznamy z jednání
zastupitelstev obce Osek. Sdělil, že záznam je pouze pro účely upřesnění v zápisu a také
nedoporučuje předávat záznam z důvodu jeho zneužití a ochrany dat.
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Starosta vyhlásil k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se přihlásil pan Hlůžek k lípám na hřbitově. Sdělil, že Sokol žádal pokácení lip
u cesty a nebylo jim to umožněno, řekl, že by to mělo být stejné, aby se nedohadovali
s Krajským úřadem, a aby se toto dělalo stejným metrem. Dále sdělil, že lípy jsou stále
nebezpečné. K firmě Polygon sdělil, že příjmy od Polygonu byly také v rozpočtu. Dále
informoval že byli s paní Bejčkovou na úřadě a z jakého důvodu jim paní Výborná nechtěla
původně ukázat Povodňovou knihu. Dále zda je nějaký protokol o zaměření geodeta, což
bylo napsáno i v oseckém zpravodaji a sdělil, že žádný dokument nemáme, a to ho zarazilo,
proč ho nemáme. Dále k povodňové knize, proč byla založena až 1. června 2013. Dále
informoval, že paní Výborná jim neukázala povodňový plán, ale on viděl na stole povodňový
plán ze srpna 2013. K tomu dodal, že v povodňové knize nebylo, zda někdo nahlásil nějakou
škodu, dále že chybí zápisy o tom, že se scházela povodňová komise, a dále nebyly
předloženy knihy z minulých let.
K tomu starosta sdělil, že je to na zvážení zastupitelů, porazit lípy na hřbitově, jelikož kořeny
zvedají zeď, sdělil že tam chodí lidé k hrobům, a aby to na nikoho nespadlo, na základě toho
to sděluje, a také že by se tam mohly vysázet nové malé stromy. K povodňové knize starosta
sdělil, že pan Hlůžek ji viděl po minulém zastupitelstvu. K tomu, že dřívější zápisy nebyly
uvedl, že komise se svolávala včetně hasičů, ale zápisy se nedělaly. Dále k zaměření na
splavu uvedl, že tam byl geodet a s JUDr. Čelechovským to celé prošli, zaměřili a zjistili
problémové body. Nové zaměření bude po oficiálním založení vodo četných latí. Dále
informovalo že vodočetné latě jsou připravené a stály 11 tis. Kč.
Dále se přihlásila paní MVDr. Bejčková ke stromům na hřbitově, že pak vznikne opačná
situace a po odstranění se hroby propadnou. Také informovala o návštěvě na obecním úřadu,
kde musela zhruba 10 minut čekat, že to pro ni byla nepříjemná zkušenost a je z toho
maximálně rozladěna. Dále přečetla, co má být v povodňové knize a sdělila, že kniha je
vedena špatně a nedostatečně, chybí tam nějaké položky a překvapuje ji, že je v zápise u
povodňové knihy, že ji pan Brož nechtěl vidět, aby se dostavil druhý den. Dále sdělila, že ji
překvapuje, že pan JUDr. Čelechovský něco zakazuje.
K tomu pan JUDr. Čelechovský se zeptal, jak ona ví, že to řekl on, a že něco zakázal. Dále
informoval zastupitele pro ně asi překvapující informaci, a to že ne vše je pro zastupitele
shlédnutelné. Některé dokumenty se vedou v samostatné působnosti a některé v přenesené
působnosti, sdělil, že obrovský rozsah je veden v přenesené působnosti, a to zastupitel
nemůže vidět. Sdělil několik případů, např. nahlížené do ohlašovacího lístku, dále v rámci
přestupkového řízení, změny kultury a další. V rámci této přenesené působnosti je i vedení
povodňové knihy. Sdělil že paní Výborná se ho ptala, jaký na to má názor, a on sdělil, že je
to v přenesené působnosti a podle toho by se to mělo zařídit, on to navrhl. K novému
zaměření sdělil, že nevidí důvod, proč to přeměřovat geodetem, ať si to zaplatí ten, kdo to
chce přeměřit. On za údaje ručí.
Dále se přihlásil pan Hlůžek k lípám, proč to zastupitelstvu starosta říká, když předtím o tom
zastupitelstvo nerozhodovalo. Dále sdělil, že povodňová kniha se nevedla a zda tedy stížnost
pana Brože byla oprávněná. Protokol na zaměření také nemáme a měl by být. Až se budou
montovat latě, ať za to nese odpovědnost geodet, který to nově zaměří.
Dále se přihlásila paní Výborná k tomu, že povodňový plán byl, ale nebyl na svém místě.
Dále se přihlásila paní MVDr. Bejčková k otázce, zda se musí žádat JUDr. Čelechovského,
co je přenesená a samostatná působnost.
Opět se přihlásil pan Hlůžek a řekl, že povodňový plán je na špatném místě, a že paní
Výborná řekla, že povodňová kniha z dřívějška je vedena a teď zase není. Ze zákona, který
četla paní MVDr. Bejčková je z roku 2011 a že podle toho vzoru ta kniha měla vypadat již
před dvanácti lety a zde to funguje 12 let bez povodňových knih. Dále sdělil že když
nemáme protokol o zaměření, tak aby si za to nesl odpovědnost ten geodet a ne tímto
zatěžovat další zastupitele. K tomu se přihlásila paní Výborná a sdělila, že při jejich návštěvě
povodňový plán nebyl na svém místě, a to jim řekla proč. To že se ptala pana JUDr.
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Čelechovského je pravda, protože si nebyla jistá, zda vedení povodňové knihy je přenesená
působnost nebo samostatná, tak proto se ptala.
Dále se přihlásila paní MVDr. Bejčková a sdělila, zda se mají ptát pana JUDr.
Čelechovského, zda je to přenesená nebo samostatná působnost. K tomu JUDr. Čelechovský
sdělil, že aby si zákon přečetla a nevolala mu.
Pan Hlůžek opět tvrdil, že podle toho je stížnost pana Ing. Brože oprávněná.
K tomu se přihlásil pan Pokštefl a sdělil, že se stále řeší, co starosta neudělal, a co měl udělat.
Sdělil, že na minulém zasedání Ing. Cafourek řekl, že ve dvě hodiny byl vyhlášen krizový
stav, ale ten byl vyhlášen až v 9 hodin večer, a do té doby starosta nemohl nic dělat.
Poté se opět přihlásil pan JUDr. Čelechovský a sdělil, že povodňový plán je a byl asi od roku
1992, to že nebyl na obecním úřadu, ale měl ho Ing. Kejha který předělával nový povodňový
plán. Tento plán je letitý a starý a je možno k nahlédnutí na vodohospodářském orgánu. Dále
k povodňové knize sdělil, že byla, ale nebyly v ní vedeny zápisy. Zda měl pan Brož nějaké
připomínky, to by nemělo být v povodňové knize.
Dále opět pan Hlůžek sdělil, že stav ohrožení byl vyhlášen 2. června ve 14,30 hodin.
Pan JUDr. Čelechovský sdělil, že pan Hlůžek a pan Pokštefl mluví každý o jiné věci, a že
řízení prací mělo přijít z Plzně.
Pan Hlůžek sdělil, že starosta měl svolat povodňovou komisi, jak při 1 stupni, tak při 2 a 3
stupni. Dále sdělil, že se nebavíme o tom, že krizová komise nic nedělala, ale o tom, že
starosta nic neděl. Sdělil, že povodňový plán vůbec neviděl, zda vůbec je, a že se vše dělalo
špatně.
Dále se přihlásil JUDr. Čelechovský a sdělil, že se minulé zastupitelstvo rozhodlo, že je
stížnost neoprávněná, zda chce usnesení revokovat, může to navrhnout.
Dále se zeptal Ing. Kozel, jaký byl závěr při jednání s MěÚ Rokycany. Starostou bylo
sděleno, že potok je Povodí Vltavy, rybník je JCM Zbiroh a když se něco stane zodpovídá za
to majitel. Dále sdělil, že budou proškoleni hasiči, kteří by potom mohli vyndat fošny. Dále
sdělil, že níže jsou další obyvatelé, kteří by se pak zatopili. V současné době je to připravené
a neměl by být problém.
Dále se opět přihlásila paní MVDr. Bejčková a sdělila, že na základě těchto skutečností se
domnívá, že by měla být stížnost oprávněná.
Navrhuje toto usnesení:
Stížnost lISt/13 je oprávněná a současně zastupitelstvo obce revokuje usnesení

Č.

314.

Bylo hlasováno o návrhu:
Pro: 3 - MVDr. Bejčková, Ing. Cafourek, Hlůžek
Proti: 7 - Peroutka, Výborná, Ing. Bc. Dudlová, JUDr. Čelechovský, Pokštefl, Ing. Oliberius,
Ing. Kozel
Zdržel se - 1 - Švarc
Starosta sdělil, že návrh nebyl přijat.
Dále se přihlásila paní Výborná kjednání, co hovořil pan starosta a domluvilo se objednat
nové zhodnocení u pražské firmy na to, zda by se měl zvýšit břeh.
Dále se přihlásila z řad občanů pan Ing. Brož a sdělil, že problém potoka to není, že problém
je rybník a na tom se shodli. Dále sdělil že trvá na své stížnosti a sdělil, že pokud byla
povodňová kniha doplněna zpětně, tak by se měli nad celou věcí zamyslet. Sdělil že když
žádost neobsahovala všechny náležitosti, měl být do 7 dnů vyzván. Dále sdělil, že zasedání je
veřejné, tak informace stejně uniknou. K vodočetným latím sdělil, že si myslí, že to nikdo
nezaměřoval.
K tomu paní MVDr. Bejčková sdělila, že nějaké obce přenáší záznam z jednání zastupitelstva
přímo na internet.
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Dále se přihlásil pan JUDr. Čelechovský k tomu že když žádost splňuje všechny náležitosti,
tak se informace musí poskytnout. Nepřijde mu rozumné, ptát se jinde. Záznam se bude
pořizovat, a pokud se někdo o to přihlásí, tak mu to poskytnuto bude a obecní úřad stanoví
taxu, za kterou mu to poskytnuto bude.
Poté se opět přihlásil pan Ing. Brož s tím, že souhlasí, že všechny náležitosti splnil a souhlasí
s tím, že to nezneužije a z toho tápe.
Dále se přihlásil pan Hlůžek a sdělil, že před třemi lety žádali o zvukový záznam a nyní se
dozvídají, že ho mohli dostat. K tomu paní MVDr. Bejčková sdělila, že mluvila o záznamu
to vysílat na internetu, a že to měla starostova strana v předvolebním programu. Dále sdělila,
že se má obecní úřad chovat podle zákona.
K tomu se přihlásil pan JUDr. Čelechovský a sdělil, že si na to pamatuje a jejich žádost
neměla všechny náležitosti a tenkrát obecní úřad odpověděl, že to nesplňuje všechny
náležitosti, ale když se požádá podle zákona 106/1999, pakje to jiná věc.
Dále se přihlásila paní MVDr. Bejčková a sdělila, že neví, zda úřad chyboval, pak by se to
mělo řešit dál.
Dále se opět přihlásil pan JUDr. Čelechovský a sdělil, že dříve tuto žádost podávali jako
zastupitelé a nyní tady vzpomínáme na něco, co si už nepamatujeme, ale jelikož žádali jako
zastupitelé, nebylo to podle zákona 106/1999.
Dále se přihlásil pan Hlůžek s tím, že po třech letech zjistil, že bylo možno vydat nahrávku.
Zákon četl a nevidí důvod, proč by to neměli dostat, nechce, aby se s tím zdržovalo.
Dále se přihlásila paní MVDr. Bejčková k č.j. 533/13 - stanovisko Ministerstva vnitra ČR,
zda by se to mohlo přečíst. Starosta sdělil, že to má tři stránky a poté paní Výborná
nejdůležitější odstavec přečetla: "Je zřejmé, že zvukový záznam z jednání zastupitelstva obce
představuje informaci ve smyslu § 3 odst. 3 InfZ, která se vztahuje k působnosti obce.
S ohledem na výše uvedené by tedy měl být poskytnut v souladu s InfZ, a to tak, že chráněné
informace (jako např. osobní údaje) budou "vypípány". Nebude-li to technicky možné, pak
lze z výše uvedeného důvodu uvažovat o odmítnutí celého zvukového záznamu jako celku.
V obou těchto případech, tj. ať už obec žádosti nevyhoví jako celku, nebo pouze její části,
musí být vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, resp. částečném odmítnutí žádosti dle § 15
InfZ."
K tomu paní MVDr. Bejčková sdělila, že kdyby to bylo přečteno na začátku, tak jsme si
mohli diskusi odpustit.
Dále se přihlásil pan Hlůžek k následujícím dopisům:
- č.j. 463/13 - Pozvánka hejtmana PK Milana Chovance na seminář Veřejné zakázky rok po
novele. K tomu starosta sdělil, že se to nekonalo, a že mu to bylo telefonicky
sděleno.
- č.j. 486/13 - Formulář z KÚ PK k vyplnění žádosti o dotaci pro hasiče. K tomu starosta
sdělil, že se jedná o dotaci pro hasiče, kteří pomáhali při povodních a pro naši
Jednotku jde o částku 99 500 Kč.
- č.j. 489/13 - Školení povodňových orgánů na KÚ PK. K tomu starosta sdělil, že školení
bude dne 31.10.2013, a že tam pojede on s paní Výbornou.
- č.j. 521/13 - Dopis Klubu Svobodných demokratů - informace o sbírce na rozhlednu na
Kotli. Navrhuje dát na internetové stránky a také dát na internet konání
pobožnosti na hřbitově v Oseku, která bude 2.11.2013.
Dále se opět přihlásil pan Ing. Brož s tím, že se stále nedozvěděl, zda bude jeho žádosti
odpovězeno. K tomu starosta sdělil, že odpověď dostal písemně.
Dále se opět přihlásil pan Hlůžek a sdělil, že podle odpovědi ministerstva je zřejmé, že by se
mu to mělo dát.
Dále se přihlásila paní Výborná a sdělila, že dne 18.4.2013 na jednání zastupitelstva zastavili
pokračování územního plánu z důvodu, že neměli výsledky ankety, ze stavebního úřadu jí
urgují, aby se s tím něco dělalo. Proto navrhuje schůzku na 31. října 2013.
Dále se přihlásila paní MVDr. Bejčková k plánu rozvoje obce, z usnesení číslo 133 z 8. 12.
2011 - zajištění zpracování plánu rozvoje obce je do roku 2015. Proto chtěla, aby se to
zpracovalo, a že 20.6.2013 starosta slíbil, že se uskuteční schůzka zastupitelů, a že to bude
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zpracováno odborně Mgr. Lepeškovou.
a základě toho se to zpracuje a budeme mít podklad
pro územní plán, co se stane, když budeme chtít něco přidělat do územního plánu, budeme
muset platit další změnu územního plánu.
Starosta sdělil, že byla utvořena skupina, ve které je i paní MVDr. Bejčková, proč to ona
nevzala do svých rukou, že byla členkou této skupiny, a že se do toho mohla dát, když byla
paní ředitelka školy nemocná.
Dále se přihlásil pan Hlůžek k tomu, že zastupitelstvo něco ukládá, a že by to měl starosta
dozorovat. Sdělil, že nad tím seděl asi 4 - 5 hodin a určitě to nebude tak, jak to má být, a že
ÚP nemá být do roku 2015, ale až do roku 2020. Sdělil, že dostali pouze částečné
vyhodnocení, a ať starosta svolá tu komisi, nebo dá termín, do kdy se to udělá. Sdělil, že on
by na to nechvátal, když to budeme potřebovat až do roku 2020.
K tomu paní Výborná sdělila, že co se týká územního plánu, podněty občanů vypsala a
hlavní část z dotazníků je vyhodnocena.
Dále paní MVDr. Bejčková sdělila, že jak to bude, když se to spustí, a pak si na něco
vzpomeneme.
K tomu se přihlásil pan Hlůžek a sdělil, že se pletou dva pojmy a to Územní plán a Plán
rozvoje obce. avrhuje nejdřív uzavřít plán rozvoje obce a z toho vycházet při zpracování
nového územního plánu je na to 7 let.
Dále se přihlásil pan JUDr. Čelechovský a zeptal se paní Výborné, jaké části ankety zbývá
vyhodnotit. Bylo sděleno, že třídění odpadu a spokojenost se zastupitelstvem obce, a že na
základě schůzky se to může domluvit. Sdělil, že když bude schůzka 31. 10. 2013, do kdy se
plán rozvoje udělá. Sdělil, že plán musí mít nějakou formu, a že by se to na dalším
zastupitelstvo schválilo.
Dále se přihlá il pan Hlůžek a zeptal se, co se bude projednávat na schůzce 31. l O. 2013, zda
Územní plán nebo Plán rozvoje obce.
Dále se přihlásil pan Ing. Kozel a sdělil, že se sejdou na schůzce 31. 10. 2013 a tam vše
projednají. K tomu pan Hlůžek sdělil, že paní MVDr. Bejčková chtěla, aby to mělo hlavu a
patu.
tarosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na tato usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pokračovat v pořizování nového územního plánu obce
s tím, že v případě připomínky k návrhu zadání uplatní zastupitelé na neveřejném
jednání zastupitelstva dne 31. října 2013.

o návrhu

usnesení bylo hlasováno takto:

Pro: 8 - Peroutka, Výborná, Ing. Bc. Dudlová, JUDr. Čelechovský, Pokštefl, Ing. Oliberius,
Švarc, Ing. Kozel
Proti: 2 - Hlůžek MVDr. Bejčková
Zdržel se: 1 - Cafourek
Usnesení číslo 319 bylo přijato osmi hlasy.
Zastupitelstvo obce schvaluje, že zvukové záznamy z jednání zastupitelstev obce Osek
jsou určeny pouze pro účely pořizení zápisu a nebudou poskytovány dalším osobám.

o návrhu

usnesení bylo hlasováno.

Pro:
1 - Peroutka
Proti: 6 - JUDr. Čelechovský, MVDr. Bejčková, Hlůžek, Ing. Cafourek, Ing. Kozel, Ing. Bc.
Dudlová
Zdržel se: 4 - Švarc, Pokštefl, Výborná, Ing. Oliberius
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Usnesení nebylo přijato.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu.

o návrhu

usnesení bylo hlasováno takto:
Pro: 8 - Peroutka, Výborná, Ing. Bc. Dudlová, JUDr. Čelechovský, Pokštefl, Ing. Oliberius,
Švarc, Ing. Kozel
Proti: 1 - Hlůžek,
Zdržel se: 2 - Cafourek, MVDr. Bejčková
Usnesení číslo 320 bylo přijato osmi hlasy.

7. Kontrola plnění předchozích usnesení
Starosta přečetl nesplněná usnesení z minulých zasedání:
Usnesení číslo 38 - Zastupitelstvo obce schvaluje záměr výstavby cyklostezky na trase Osek
- Volduchy prostřednictvím DSO Horní Berounka na využití dotačního
titulu Státního fondu dopravní infrastruktury a ukládá obecnímu úřadu:
4. - do konce roku 2011 dosáhnout vlastnických práv nebo
jiných věcných práv umožňujících stavbu cyklostezky k dotčeným
pozemkům
- body Č. 1 - 3 splněny, bod č. 4 - pro zatím nesplněn, zbývá pozemek od
PF, čeká se na územní rozhodnutí a vydání pozemku od Pozemkového
fondu
Usnesení číslo 133 - Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zajistit zpracování plánu
rozvoje obce a strategii investičních záměrů do r. 2015
nesplněno, rozpracováno
Usnesení číslo 296 - Zastupitelstvo obce schvaluje likvidaci nepotřebného majetku, a to
plynového kotle Viadrus o výkonu 105 kW odvozem do sběru kovového
šrotu a prodeje dvoukolového výsuvného žebříku za cenu 5.000 Kč a
ukládá obecnímu úřadu k vyřízení
částečně nesplnění - zatím nebyl uskutečněn prodej výsuvného žebříku
Usnesení číslo 314 - Stížnost
C.J.
l/St/13
pana
Ing.
Jiřího
Brože
je
neoprávnena. Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu informovat o
přijatých opatřeních stěžovatele.
Splněno, dopis zalán dne 30.8.2013
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se přihlásila paní MVDr. Bejčková a zeptala se, do kdy bude zpracován Plán
rozvoje obce. Starosta sdělil, že se domluví na jednání dne 31.10.2013.
Dále se zeptala na přijatá opatření zaslaná ing. Brožovi. K tomu JUDr. Čelechovský sdělil, že
to bylo napsáno v materiálech na minulém zasedání zastupitelstva.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o splnění usnesení číslo 314
a o nesplnění usnesení číslo 38, 133 a 296.

o návrhu

usnesení bylo hlasováno takto:

Pro: 8 - Peroutka, Výborná, Ing. Bc. Dudlová, JUDr. Čelechovský, Pokštefl, Ing. Oliberius,
Švarc, Ing. Kozel
Proti: O
Zdržel se: 3 - Cafourek, MVDr. Bejčková, Hlůžek
Usnesení číslo 321 bylo přijato osmi hlasy.

8. Informace o plnění rozpočtu k 30. 9. 2013
Starosta sdělil, že informaci zastupitelé obdrželi v materiálech a otevřel k tomuto bodu
rozpravu.
Do rozpravy se přihlásil pan Hlůžek a zeptal se na celkové náklady na hřiště, kolik celá
investice stála. Starosta sdělil, že předpokládané náklady na hřiště byly 1.580.000 Kč a
skutečné náklady 1.427.000 Kč.
Dále se přihlásila paní MVDr. Bejčková s tím že na některém zasedání zastupitelstvu řekl,
že hřiště bude stát do milionu. K tomu starosta opět řekl, že rozpočet byl na 1.580.000 Kč,
ale jelikož jsme si nějaké práce dělali sami, proto je úspora a skutečné náklady jsou
1.427.000 Kč.
Dále se přihlásil pan Hlůžek, a sdělil, že se původně řeklo, že se hřiště bude dělat, až bude
přidělená dotace. Stejně se zase udělalo něco, co nebylo v rozpočtu. K tomu starosta sdělil,
že je utvořená skupina na zakázky nad 100.000,- Kč, která vybírala z došlých nabídek.
Dále se přihlásila paní Výborná a sdělila, že v rozpočtu bylo schváleno 500 tis. Kč a na
minulém jednání se přesunulo do rozpočtu dalších 850 tis. Kč.
Dále se opět přihlásil pan Hlůžek s tím, že starosta řekl, že bude hřiště do 1 milionu. K tomu
starosta řekl že to bylo takto v prospektu.
Poté se přihlásil pan JUDr.Čelechovský a sdělil, že firma to nabídla za 1.580.000 Kč a
udělalo se to za 1.427.000 Kč, za to je potřeba poděkovat obecnímu úřadu., a že je spokojen.
Dále se přihlásila paní MVDr. Bejčková a sdělila, že spokojená není a zda se přihlásila pouze
jedna firma na hřiště. Starostou bylo sděleno, že to byly tři firmy a tato byla nejlevnější.
Opět se přihlásil pan Hlůžek a sdělil že pan JUDr. Čelechovský má pravdu, že se ušetřilo,
ale starosta na dřívějším zasedání mystifikoval zastupitele, hřiště se udělalo a dotace se
nedostala.
Poté se přihlásil pan Švarc a sdělil, že skutečně bylo řečeno, že hřiště bude za 1 milion, ale
budou hotové podklady a odvodnění. K tomu starosta sdělil, že se podklady a odvodnění se
dělaly zvlášť.
Dále se přihlásil pan Hlůžek a opět sdělil, že to není v pořádku, že to nebylo v rozpočtu, a že
je v tom nepořádek a pak se to zastupitelé dozví, když je to hotové.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu k 30. 9. 2013
O návrhu usnesení bylo hlasováno takto:
Pro: 8 - Peroutka, Výborná, Ing. Bc. Dudlová, JUDr. Čelechovský, Pokštefl, Ing. Oliberius,
Švarc Ing. Kozel
Proti: O
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Zdržel se: 3 - Cafourek, MVDr. Bejčková, Hlůžek
Usnesení číslo 322 bylo přijato osmi hlasy.

9. Schválení bezúplatného převodu pozemků p. č. PK 1103 a p.č. KN
811/19 v k.ú. Osek u Rokycan

Starosta sdělil, že materiál k tomuto bodu zastupitelé obdrželi a otevřel k tomuto bodu
rozpravu.
Do rozpravy se přihlásil pan Hlůžek a sdělil, že nemá mapku a jak to vypadá s cyklostezkou.
K tomu starosta sdělil, že se jedná o pozemky ČR a pozemky jsou zablokovány. Obec
Volduchy na cyklostezce pracuje také a ve středu bude schůzka. Pracuje se na tom, aby obec
získala územní povolení a potom stavební povolení.
Pan Hlůžek se opět zeptal, zda s tím obec Volduchy souhlasí. Starosta odpověděl, že ano.
Poté se zeptala paní MVDr. Bejčková, zda jsou to poslední dva pozemky, které mají být pro
cyklostezku.
Dále se přihlásil pan JUDr. Čelechovský a sdělil, že by chtěl poděkovat obecnímu úřadu za
práci, která byla odvedena na pozemcích.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Osek schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. KN 811/19 o
výměře 321 m2 a pozemku p.č. PK 1103 o výměře 772 m2 oba v k.ú. Osek u Rokycan
z vlastnictví ČR (Státní pozemkový úřad, Praha) na obec Osek.
O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 323 bylo přijato všemi jedenácti hlasy.

10. Schválení kupní smlouvy na pozemek p.č. PK 838/1 v k.ú. Ose k u
Rokycan
Starosta sdělil
rozpravu.

že návrh kupní smlouvy zastupitelé

obdrželi a otevřel k tomuto bodu

Do rozpravy se přihlásila paní MVDr. Bejčková s tím, proč se bude pozemek kupovat.
K tomu pan Sloup sdělil, že je součástí komunikace do Kamýku.
Dále se přihlásil pan Hlůžek a sdělil, že jsme opět zaasfalltovali něco, co nebylo naše.
K tomu pan Sloup sdělil že my ne, že je to z dřívějška.
Dále se přihlásil pan Hlůžek a zeptal se, zda je pozemek pod silnicí, bylo odpovězeno, že
ano.
Dále se přihlásila paní MVDr. Bejčková a sdělila, že se dívala do evidence a zjistila tam
věcné břemeno. K tomu pan Sloup sdělil, že je to kabel pro ZČE a sdělil, že se tento odstavec
ve smlouvě opraví.
Dále se přihlásil pan Hlůžek a sdělil, že cena je nízká, a že je to málo, a že navrhuje cenu 125
Kč za m2. K tomu pan Sloup sdělil, že cena je podle dohody smluvních stran a že cena 125
Kč za m2 byla u původního pozemku který byl jako pásmo vodního zdroje, a proto byla
ceny vyšší.
Pan Hlůžek navrhl toto usnesení:
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Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Osek a Ing. Janem Kozlem na
koupi pozemku p.č. PK 838/1 v k. ú. Osek u Rokycan o výměře 370 m2 za cenu 46.250 Kč
a pověřuje starostu jejím podpisem.

o návrhu usnesení bylo hlasováno takto:
Pro: 1 - Hlůžek
Proti: 6 - JUDr. Čelechovský, Peroutka, Výborná, Pokštefi, Ing. Dudlová, Ing Kozel
Zdržel se: 4 - MVDr. Bejčková, Ing. Cafourek, Ing. Oliberius Švarc
Usneseni nebylo přijato.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usneseni
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Osek a Ing. Janem Kozlem na
koupi pozemku p.č. PK 838/1 v k. ú. Osek u Rokycan o výměře 370 m2 za cenu 3.700 Kč a
pověřuje starostu jejím podpisem a ukládá obecnímu úřadu, že bude doplněno do smlouvy
věcné břemeno.

o návrhu

usnesení bylo hlasováno takto:

Pro: 9 - JUDr. Čelechovský, Peroutka, Výborná, Pokštefi, Ing. Bc. Dudlová
MVDr. Bejčková
Proti: 1 - Hlůžek
Zdržel se: 1 - Ing. Cafourek

Ing. Kozel,

Usneseni číslo 324 bylo přijato devíti hlasy.

11. Schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2012
Starosta sdělil, že vyúčtování zastupitelé obdrželi a otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se přihlásila paní MVDr. Bejčková a zeptala se, zda se vytváří zisk, a zda se již něco
vrátilo obci Volduchy. K tomu pan Sloup sdělil, že ne, že se vytváří zisk až v letošním roce.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje vyúčtování:
1. Vodného za rok 2012 pro vodovod Vitinka ve výši 20,08 Kč/m3 a vodovod OsekVolduchy ve výši 26,89 Kč/m3 bez DPH.
2. Stočného pro Osek- Volduchy ve výši 12,83 Kč/m3 bez DPH.

o návrhu
Pro:

usneseni bylo hlasováno takto:

8 - Peroutka, Výborná, Ing. Bc. Dudlová, JUDr. Čelechovský, Pokštefl, Ing. Oliberius,
Švarc, Ing. Kozel

Proti: O
Zdržel se: 3 - Cafourek, MVDr. Bejčková,

Hlůžek

Usnesení číslo 325 bylo přijato osmi hlasy.
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12. Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a smlouvy o právu stavby - číslo IV-12-0008806/1 Osek, p. 17/13, kNN
Starosta sdělil, že smlouvu mají zastupitelé před sebou na stole a otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usneseni
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu stavby číslo IV -12-0008806/1 Osek, p 17/13, kNN mezi Obcí
Osek a ČEZ Distribuce a.s., která je zastoupena společností JH projekt s.r.o., za
náhradu ve výši 1 000 Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.

o návrhu

usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 326 bylo přijato všemi jedenácti hlasy.

13. Přehled přijatých usnesení
Starosta sdělil, že byla přijata usnesení od čísla 315 do čísla
usnesení.

326, tj.
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Zasedání zastupitelstva obce starosta ukončil ve 21,18 hodin.

.........

~
/..~

Ing. Miloslav Oliberius
ověřovatel zápisu

starosta

.
Ing. Jan Kozel
ověřovatel zápisu

Jaroslav Výborná
míst ,starosta

Zapsala: Petra ová
Dne 30.10.2013

12

