Zápis č. 6/2019
ze zasedání zastupitelstva obce Osek
konaného dne 17. 10. 2019
Zasedání zahájil starosta v 19,02 hodin
Při zahájení byli přítomni: Jaroslav Peroutka
Jaroslava Výborná

JUDr. Michal Čelechovský
Ing,Dudlová Eva
Ing Miloslav Oliberius
Vladimír Janout

Roman Bystřický
Josef Švarc
omluveni :

nepřítoínni :

František Pokštefl

Ing. Luděk Tíunec
Michal Sinkule

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

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

7. Kontrola plnění předchozích usnesení
8. Schválení koupě pozemku p. č. 285/ 14 v k. ú. Osek u Rokycan vč. stavby komunikace, části
dešt'ové kanalizace, splaškové kanalizace a vodovodu
9. Schválení koupě odděleného pozemku p. č. 1l05/26 v k. ú. Osek u Rokycan
10. Schválení koupě odděleného pozemku p. č. 1277/ 18 v k. ú. Osek u Rokycan
11. Schválení koupě pozemku p. č. 17/21 v k. ú. Osek u Rokycan

12. Schválení bezúplatného převodu pozernku p. č. l 147/2 v-k. ú Osek u Rokycan z vlastnictví ČR do
vlastnictví obce Osek

13. Schválení bezúplatného převodu pozemku p. č. PK 454/3 a 497/ l v k. ú. Vitinka z vlastnictví ČR
do vlastnictví obce Osek

14. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-0010404/VB/002 s ČEZ Distribuce, a. s.
15. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-000365 1/VB/003 s ČEZ Distribuce, a. s.
16. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-0003791/V B/002 s ČEZ Distribuce, a. s.
17. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0013 153/VB/002 s ČEZ Distribuce, a.s.
18. Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu

provést stavbu IV-12-0015305 s ČEZ Distribuce a. s.
1

19. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č.
IV-12-0015210/02 s ČEZ Distribuce a. s.

20. Projednání žádosti o předběžný souhlas ke změně ÚP v lokalitě ,,Za zárnkem?
21. Schválení smlouvy o provozování vodovodu a kanalizace Obce Osek s Oseckou obecní
vodárenskou s. r. o.

22. Přehled přijatých usnesení
K navrženému programu starosta vyhlásil rozpravu.

Do rozpravy se přihlásil JUDr. Čelechovský k bodu č. 20 - žádost o změnu ÚP - zda bylo doloženo
zastoupení, Paní Výborná odpověděla, že je přiložená plná moc.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce.
O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 58/19 bylo přijato osmi hlasy.

3. Zpráva o ověření zápisu z předešlého zasedání
Starosta sdělil, že ověřovatelé zápisu paní Ing. Eva Dudlová a pan Roman Bystřický schválili zápis
ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 9. 2019 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 12. 9. 2019.
O náwhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 59/ 19 bylo přijato osmi hlasy.

4. Volba ověřovate]Iů zápisu
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu pana Vladimíra Janouta a pana JUDr. Michala Čelechovského.
Starosta 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 Vladimíra Janouta a pana JUDr.
Michala Čelechovského.
O náwhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 60/ 19 bylo přijato osmi hlasy.
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5. Zpráva o stavu finančních prostředků obce a jejich závazcích ke dni
konání zasedání
Starosta seznámil zastupitele s finančními prostředky:
Běžný účet u KB č. 3223-381/0100
Běžný účet u KB č. 43-541400277/0100

Účet-ČNB č. 94-5317381/0710

7.075.983,83 Kč
84.3 51,90 Kč
385.687,64 Kč

Pohledávky po době splatnosti
Závazky po době splatnosti

650,- Kč (za kom. odp. a hř.popl. )
O,- Kč

Starosta otevřel rozpravu ke stavu finančnfch 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 61/ 19 bylo přijato osmi hlasy.

6. Informace o činnosti obecního úřadu

Starosta informoval o činnost úřadu, sdělil, že od 1. 9. 2019 byl přijatý nový technik místo pana
Sloupa, který skončil k 30. 9. 2019, dále došlo k přestěhování kanceláří z důvodu oddělení kanceláří
vodárenské společnosti a přestěhování archivu a rozhlasu. Dále informoval o sečení trávy a úklidu
obce, dále o přípravě rozpočtu na rok 2020 a při tom vyzval zastupitele, aby si připravili nárněty a
podněty pro rozpočet na příští rok. Sdělil, že probíhají závěrečné práce na vybudování chodníku
v obci, dále o přípravě prací na vybudovánf nového chodníku na Vitince, na chodník obec obdržela
dotaci od Plzeňského kraje ve výši 500.000,- Kč. Dále informoval o budování na kompostárně, o
obloukové hale, o buňce pro obsluhu a prosévačce. Sdělil, že příští rok by chtěl upravit cestu ke
kompostárně, Další důležitou akcí pro příští rok je oprava chodníku ve směru na Rokycany a
vybudování zastávky u Sokolovny dle projektu. Poté informoval o doplnění značek ve vsi kvůli
obytné zóně.
Starosta poté vyhlásil rozpravu.
Do rozpravy se přihlásila paní Ing. Dudlová a sdělila, že v cestě u pana Bejčka praská silnice

uprostřed. Starosta sdělil, že se to po zimě opraví. Pan Ing. Oliberius se zeptal, zda je reálné ještě
posekat příkopy na Vitinku a informoval o napadených třech stromech kůrovcem. K tomu starosta
sdělil, že by si stromy v lese měl hlídat hajný, že obec také postupně poráží stromy ve Stmskách.

Dále se přihlásil JUDr. Čelechovský s tím, že bude kontrolní výbor provádět kontroly a zda má
někdo námět pro kontrolu, první kontrolu by chtěl provést na používání dopravních prostředků na
obci a druhou kontrolu na výběrové řízení na opravu MK, kdy nám to vybraná firína neudělala. Dále
se zeptal, kdo velí pracovní četě. Starosta odpověděl, že v současné době pan Michal Soínmr, že má
smlouvu s obcí na tři hodiny a ostatní hodiny se věnuje vodárenské společnosti. Pan JUDr.

Čelecohvský se zeptal, jak dlouho tento stav bude trvat. Starosta odpověděl,-že se technik zaučoval
zatím na obci a že si myslí, že do jara to tak bude, že nový pracovník nemůže hned vědět všechno.
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JUDr. Čelechovský sdělil, že nechápe tak dlouhý odstup a sdělil, že je to nesystémové a
nehospodárné. Dále se pan Sloup zeptal, zda bude projednávaný Dopravně-provozní řád, starosta
sdělil, že ne, k tomu paní Výborná sdělila, že toto schvaluje starosta a ne zastupitelstvo. Pan Sloup se
zeptal, co je pohotovostní vozidlo, a proč ho má pan Sommr doma, že v noci při problémech vše
objíždí Jarda Košař. Sdělil, že pan Sommr mu nikdy nezavolal o pomoc a na nic se neptá a dále pan
Sloup sdělil, že se tomu již nechce věnovat

Pan JUDr. Čelechovský sdělil, že na zastupitelstvu by se neměly řešit problémy ve vodárenské
společnosti, že by se měla svolat valná hromada. Bylo domluveno, že tyto věci vyřeší valná hromada
a že bude co nejdříve svolaná.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o ěinnosti obecního úřadu.
O návrhu usnesení bylo hlasováno usnesení číslo 62/ 19 bylo přijato osmi hlasy.

7. Kontrola plnění předchozích usnesení
Starosta inforrnoval o plnění usnesení z minulých zasedání:
Usnesení číslo 48/19 - Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného

břemene a dohodu o umístění stavby IV-12-0014868/1 0sek, RO, p. č. 1214/3, kNN sČEZ
Distribuce a. s. za jednorázovou náhradu 1200,- Kč a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. splněno
Usnesení číslo 49/19 - Zastupitelstvo obce Osek odkládá rozhodnutí knávrhu změny územního
plánu na příští jednánf a ukládá starostovi připravit podklady - je na dnešním jednání - bod č. 20 splněno
Usnesení čfslo 51/19 - Zastupitelstvo obce Osek schvaluje koupi pozemkové parcely č. 285/14 o
výměře 390 m2 v k. ú. Osek u Rokycan, stavby komunikace vymezené na základě geometrického
plánu č. 958-1/2019, stavby dešt'ové kanalizace, splaškové kanalizace a vodovodu, za kupní cenu
390 Kč od pana Miroslava Houšky, bytem Osek č. 217 a ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu smlouva nepodepsána a bude opět projednáno na dnešním zasedání pod bodem č. 8

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 splnění usnesení ěíslo 48/19 a 49/19 a
nesplnění usnesení číslo 51/19.
O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 63/19 bylo přijato osmi hlasy.
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8. Schválení koupě pozemku p. č. 285/14 v k. ú. Osek u Rokycan vč.
stavby komunikace, části dešt'ové kanalizace, splaškové kanalizace a
vodovodu

Starosta sdělil, že na jednání zastupitelstva obce 15. 8. 2019 byla projednávána koupě pozemkové
parcely p. č. 285/14 v k. ú. Osek u Rokycan o výměře 390 m2, včetně stavby komunikace, dešt'ové
kanalizace, splaškové kanalizace a vodovodu od pana Miroslava Houšky.
Protože prodávající oddělenou část p. č. 285/23 v k. ú. Osek u Rokycan o výměře 17 m2 (která byla
oddělena z pozemku p. č. 285/14 dle geometrického plánu) nechce za cenu 1,- Kč prodávat,
předkládá zastupitelstvu koupi pozemku k novému projednání. Na tomto odděleném pozemku o
výměře 17 m2 nejsou žádné stavby.
Starosta navrhuje proto revokaci usnesení zastupitelstva č. 51/19 z 15. srpna 2019 a schválení
nového usnesení. Byl předložen nový návrh kupní smlouvy, která bude mft 5 příloh. Přílohy byly
předloženy na minulé jednání zastupitelstva, na toto jednání jsou přílohy k dispozici na stole.
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:

l) Zastupitelstvo obce Osek revokuje své usnesení č. 51/19 z 15. srpna 2019.
2) Zastupitelstvo obce Osek schvaluje koupi pozemkové parcely p. č. 285/14 o výměře 372 m2
v k. ú. Osek u Rokycan, stavby komunikace vymezené na základě geometrického plánu č. 958l/2019, stavby dešt'ové kanalizace, splaškové kanalizace a vodovodu, za kupní cenu 372,- Kč
od pana " , bytem
a ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu.
O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 64/ 19 bylo přijato osmi hlasy.

9. Schválení koupě odděleného pozemku p. č. 1105/26 v k. ú. Osek u
Rokycan
Starosta sdělil, že se jedná se o koupi oddělené části z pozemku p. č. 822/12 PK - oddělená část
p. č. 1 105/26 o výměře 181 m2 v k. ú. Osek u Rokycan, tato část je zastavěná chodníkem ve
směru na Volduchy.
Starosta otevřel tomuto bodu ro:IZpraVu.

Čelechc
Do rozpravy se přihlásil JUDr. Čelechovský
s tím, že ve smlouvě chybí doložka dle zákona o obcích.

Dále se přmlásil pan Švarc s tím, jak jsme na cizím pozemku mo'hli vybudovat chodník. Starosta
sdělil, že jsme před stavbou měli souhlasy majitelů.
Bylo domluveno, že se do smlouvy doplní doložka.
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Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemkové parcely č. 1105/26 o výměře 181 m2 v k. ú.
Osek u Rokycan od
za cenu 16.290,- Kč a ukládá starostovi k podpisu
předložené kupní smlouvy.
O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 65/ 19 bylo přijato osmi hlasy.

10. Schválení koupě odděleného pozemku p. č. 1277/18 v k. ú. Osek
u Rokycan
Starosta sdělil, že se jedná se o koupi oddělené čísti z pozemku p. č. 1277/3 - oddělená část p. č.
1277/18 o výměře 89 m2 v k. ú. Osek u Rokycan, která je zastavěná chodníkem ve směru na
Volduchy. Cena je podle požadavku současného majitele.
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.

Do rozpravy se přihlásil JUDr. Čelechovský s tím, že opět ve smlouvě chybí doložka.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemkové parcely č. 1277/18 o výměře 89 m2 v k. ú.
Osek u Rokycan od firmy
l s. r. o. za cenu 54.201,- Kč a ukládá starostovi k podpisu
předložené kupní smlouvy.
O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 66/ 19 bylo přijato osmi hlasy.

1l. Schválení koupě pozemku p. č. 17/21 v k. ú. Osek u Rokycan
Starosta sdělil, že předkládá ke schválení návrh na koupi pozemku p. č. 17/21 v k. ú. Osek u
Rokycan od pana Ing. Jana Kozla, Osek 244. Jedná se o pozemek pod komunikací o výměře 310
m2. Prodávající navrhuje cenu 100,- Kč/m2.
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.

Do rozpravy se přihlásil JUDr. Čelechovský k článku II odst. 1 se praví: ... se všemi součástmi a
příslušenstvím . .. - navrhuje vypustit v čl. II odst. 1) slovo ,,a příslušenstvím?.

Pan Janout sdělil, že je v místě asi voda. K tomu pan Švarc sdělil, že je tam voda asi až ke konci
pravé parcely.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Osek schvaluje koupi pozemkové parcely p. č. 17/21 v k. ú. Osek u
Rokycan o výměře 310 m2 za kupní cenu 31 000,- Kč od pana ing. '
-í, bytem
' a ukládá starostovi uzavření kupní smlouvy.

O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 67/ 19 bylo přijato osmi hlasy.
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12. Schválení bezúplatného převodu pozemku p. č. 1147/2 v k. ú. Osek
u Rokycan z vlastnictví CR do vlastnictví obce Osek
Starosta sdělil, že v roce 2015 žádala obec o bezúplatný převod pozemku p. č. 1 147/2 v k.ú. Osek u
Rokycan, tehdy příslušelo právo hospodaření Státnímu pozemkovému úřadu (souhlas
s bezúplatným převodem 20 usnesení č. 95/ 15 z 19. 1l. 2015).

Žádost byla zamítnuta dopisem SPÚ ze dne 4. března 2019 z toho důvodu, že došlo ke zpřísnění
podmínek převodu pozemků Ministerstvem financí.
Dne 17. 9. 2019 obdržel obecní úřad sdělení, že příslušnost hospodařit s tímto pozemkem přešla na

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a je možné požádat o bezúplatný převod - viz
příloha.
Starosta sdělil, že se jedná o pozemek u paní Nobilisové.
Starosta otevřel tomuto bodu rozpravu
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Osek schvaluje v souladu s § 9 zákona č. 13/1997 sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, bezúplatný převod pozemkové parcely p. č.

1 147/2 v k. ú. Osek u Rokycan o výměře 404 m2 z vlastnictví ČR do vlastnictví obce Osek.
O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 68/19 bylo přijato osmi hlasy.

13. Schválení bezúplatného převodu pozemku p. č. PK 454/3 a 497/}
v k. ú. Vitinka z vlastnictví CR do vlastnictví obce Osek

Starosta sdělil, že usnesením ZO č. 61/15 z 30. 7. 2015 schválilo zastupitelstvo obce bezúplatný

převod pozemku p. č. PK 454/3 v k. ú. Vitinka o výmeře 241 m2 z vlastnictví ČR do vlastnictví
obce, z důvodu získání pozemku pro umist'ování kontejnem na odpad.

Státní pozernkový úřad (SPÚ) nám oznámil, že došlo ke změně a zpřísnění podmínek převodu
Ministerstvem financí a proto podaná žádost o bezúplatný převod podle zákona č. 92/1991 sb., o
podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, byla zamítnuta. - viz příloha.
SPU doporučil požádat o bezúplatný převod podle zákona č. 503/2012 Sb. K této žádosti je třeba
také souhlas zastupitelstva obce o bezúplatném převodu na obec.
Mezitím došlo k opravě chyby v KN (výměra p. p. č. PK 454/3 se zvýšila na výměru 346 m2). Dále
došlo k zapsání geometrického plánu na pozemek p. č. 497/2 výměra 138 m2 - tzn., že část
z pozemku p. č. PK 454/3 byla vydána paní Janě Aubrechtové, Vitinka 13. - viz plánek v příloze.
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Dále starosta sdělil, že budeme žádat o bezúplatný převod rozdělených pozemků ve vlastnictví ČR,
které má obec v současné době pronajaty a to:
- pozemek PK 454/3 o výměře 125 m2 - plocha pro umístění kontejneru na odpad
- pozemku 497/l o výměře 83 m2 oba v k. ú. Vitinka, na tomto pozemku je částečně plocha

zastávky ČSAD.
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se přihlásil Ing. Oliberius s tím, jak je to zabezpečený, že jim to prodají. Paní Výborná

sdělila, že Janě Aubrechtové to již vydali, ona žádala o vydání sousedního pozemku. Žádost obce
pozastavili a takto to dopadlo. Původní žádost nám zamítli.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Osek schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. PK 454/3 v k. ú. Vitinka

o výměře 125 m2 a p. č. 497/} v k. ú. Vitinka o výměře 83 m2 z vlastnictví ČR do vlastnictví
obce Osek.

O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 69/19 bylo přijato osmi hlasy.

14. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-120010404/VB/002 s CEZ Distribuce, a. s.
Starosta sdělil, že se jedná se o stavbu zařízení distribuční soustavy - zemní kabelové vedení NN
- Průchovi - nad statkem.

Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ě. IE-12-

0010404/VB/002 na akci Osek, RO, p. č. 810/35, kNN sČEZ Distribuce, a. s. za
jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kě a ukládá starostovi k podpisu smlouvy.
O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 70/ 19 bylo přijato osmi hlasy.

15. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-

0003651/VB/003 ČEZ Distribuce, a. s.
Starosta sdělil, že se jedná se o stavbu zařízení distribuční soustavy - zemní kabelové vedení NN
pro parcelu Riegerovi - naproti V. Vitoušovi v Kamýku.
Starosta otevřel tomuto bodu rozpravu
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
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Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-

0003651/VB/003 na akci Osek, RO, p. 848/29/kNN s ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou
náhradul.000,- Kč a ukládá starostovi k podpisu smlouvy.
O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 71/ 19 bylo přijato osmi hlasy.

16. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-

0003791/VB/002 s ČEZ Distribuce, a. s.
Starosta sdělil, že se jedná se o stavbu distribučnf soustavy - zemní kabelové vedení NN u p.
Jarošové - od hl. silnice směr ke kostelu.

Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.

Do rozpmvy se přihlásil pan Švarc, zda to budou bagrovat. Starosta sdělil, že je to už hotové.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-

0003791/VB/002 na akci Osek, RO, p. č. 55/1, kNN s ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou
náhradu 1.000,- Kč a ukládá starostovi k podpisu.

O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení čfslo 72/ 19 bylo přijato osmi hlasy.

17. Schválení smlouvy o zřízeně věcného břemene č. IV-12-0013153/
VB/002 s CEZ Distribuce, a. s.
Starosta sdělil, že se jedná se o stavbu zařízení distribuční soustavy - zemní kabelové vedení NN
pro p. Háněla v Kamýku pod p. Průchou.
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ě. IV-12-

0013153/VB/002 na akci Osek, RO, p. č. 851/2, kNN s ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou
náhradul.000,- Kč a ukládá starostovi k podpisu.

O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesenf číslo 73/ 19 bylo přijato osmi hlasy.

9

18. Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného

břemene a smlouvy o právu provést stavbu IV-12-0015305 s ČEZ
Distribuce a. s.

Starosta sdělil, že se jedná se o stavbu zařízení distribuční soustavy kabelové skříně a kabelu NN
k obecní stodole nad statkem

Starosta otevřel tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
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 IV-12-0015305 na akci Osek, RO, p.

ě. 810/29, kNN s ČEZ Distribuce a. s. za je'dnorázovou náhradu 1.815,- Kč a ukládá starost'o;i
k podpisu.

O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 74/ 19 bylo přijato osmi hlasy.

19. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a

dohody o umístění stavby č. IV-12-0015210/02 s ČEZ Distribuce a. s.

Starosta sdělil, že se jedná se o stavbu zařízení distribuční soustavy- zemní kabelové vedení NN
pro novou parcelu u Fuchsů v Kamýku.
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu

o umístění stavby č. IV-12-0015210/02 na akci Osek, RO, p. č. 848/57, kNN s ČEZ Distribuce a.
s. za jednorázovou náhradu 1.000,- Kč a ukládá starostovi k podpisu.
O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 75/19 bylo přijato osmi hlasy.
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20. Projednání žádosti o předběžný souhlas ke změně Uzemního
plánu Osek v lokalitě ,,za zámkem?
Starosta sdělil, že předkládá k projednání žádost o předběžný souhlas ke změně Územního plánu
Osek (úP) v lokalitě ,,za zámkem" paní -?
- viz příloha.
V územním plánu je v současné době toto území jako ,,plocha smíšená výrobní".
Navrhované funkční využití je ,,plocha smíšená obytná - venkovská? - obsah viz příloha.

Z konzultace s Ing. Arch. Kolářovou - která ÚP zpracovávala a se stavebním odborem MěÚ
vyplývá, že navrhované funkční využití území je ,,klidnější?, než jaké využití stanoví současný ÚP.
Je však třeba brát také v úvahu to, že UP má dostatek vymezených zastavitelných ploch.
Jelikož se jedná o uzavřené území, které nebude průjezdné, doporučujeme požadovat vymezení
parkovišt' a zejména plochy pro obracení vozidel (např. popelářů), nejlépe posouzení projektantem
pro dopravní stavby.
Zastupitelé obdrželi též stanovisko Osecké obecní vodárenské s.r.o.

Vzhledem k tomu, že toto území je značně zanedbané, jsou tam také dvě polorozpadlé haly, změnou
funkčního využití by se toto mohlo změnit. Jedná se také o území uvnitř obce, takže nedojde
k záboru půdy. Obecní úřad proto navrhuje usnesení, které mají zastupitelé v materiálech.
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.

Do rozpravy se přihlásil JUDr. Čelechovský s tím, že je zásadně proti rozšiřování území obce Osek k
zastavění. Sdělil, že každou novou stavbou, jsou na tom starousedlíci hůř, proto se všude ve světě
tomu brání. Osek má dostatek ploch pro stavby a až se vše zastaví, bude obec vypadat úplně jinak.
Dále sdělil, že argument, že tam není pořádek, je jejich problém, a že se potýkáme s nedostatkem
vody. Jaká je rezerva úpravny vody, až se vše zastaví, jak na tom budeme, zda to někdo počítal.
Michal Sommr sdělil, že si to vyhledal v územním plánu, současně máme 1100 obyvatel a nový
odhad dle ÚP je na 1700 obyvatel a rezerva je 60 m3 vody denně.

JUDr. Čelechovský se zeptal, zda to utáhne úpravna vody. K tomu pan Michal Sommr sdělil, že
současná úpravna to není schopná utáhnout, ale při modernizaci je to možné.

Dále JUDr. Čelechovský poukázal na nekázeň obyvatel, kteří nešetří vodou, že se obec dostane na
hranu s dodávkou vody. Dále sdělil, že jako zastupitelé jsou odpovědní těm, co je volili, a ne těm, co
si tu postaví. Dále poukázal na to, že ještě horší situace může být, když tam vznikne 11 ubytoven.
K tomu pan Bystřický sdělil, že v každém objektu by mohlo být 10 ?ůžek na 11 parcel, že je to o 110

lidí víc. Dále JUDr. Čelechovský sdělil, že ho to nepřesvědčilo, že by to něco přineslo a-nesouhlasí
s tím. Dále starosta sdělil, že kapacita úpravny ve Volduchách je velká a ve vrtech máme kapacitu

dobrou. Dále JUDr. Čelechovský sdělil, že pozemky nemůžeme znehodnotit, nyní je v ÚP lehká
výroba. Paní Ing. Eva Dudlová dále sdělila, že vyznačené místo není napojené na místní komunikaci.
Dále starosta sdělil, že tam udělat jen 7 parcel místo 11. Paní Ing. Dudlová poukázala na napojení
pi
plynu, vody elektřiny a místní komunikace. Pan Bystřický sdělil, že ho to také nepřesvědčilo. Pan
varc k tomu sdělil, že 5e to již třetí návrh, nejdříve chtěli prodat zámek, druhý návrh postavit nějaké
ubytovací prostory a nyní je to třetí systém, jak to obejít. Starosta sdělil, že jim neínůžeme zakázat,

že by tam nic nepostavili. JUDr. Čelechovský sdělil, -že územní plán vymezuje funkční vymezení
ploch, je jedno, kolik udělají parcel, zda sedm, jedenáct nebo dvacet. Už nyní je tam výroba, a ta je i
dál, kde je výrobní areál, k příjezdové komunikaci sdělil, že je to jejich problém. Paní Ing. Dudlová
sdělila, že nemáme-li možnost mluvit do toho, kolik parcel tam bude, udělárne si problém.

Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
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Zastupitelstvo obce Osek předběžně schvaluje změnu Územního plánu Osek v lokalitě ,,za
zámkem? na pozemku p. č.7/l v k. ú. Osek u Rokycan a to změnu funkčního využití na plochu
smíšenou obytnou - venkovskou spodmínkou, že před konečným schválením změny

Územního plánu Osek zastupitelstvem-obce, bude doloženo posouzení obslužnosti a napojení
na stávající komunikace projektantem pro dopravní stavby.
O návrhu usnesení bylo hlasováno takto:

Pro: O
Proti: 8

Usnesení nebylo přijato.

21. Schválení smlouvy o provozování vodovodu a kanalizace Obce Osek
s Oseckou obecní vodárenskou s. r. o.

Starosta sdělil, že se jedná se o upravenou smlouvu, původní smlouva byla schválena na jednání ZO
dne 13. 6. 2019 usnesením číslo 3 8/ 19 a smlouva je upravena v části barevně vyznačené.
Starosta otevřel tomuto bodu rozpravu

Do rozpravy se přihlásila paní Ing. Dudlová, že tam chybí přílohy. K tomu JUDr. Čelechovský sdělil,
že je toho moc. Dále si vzal slovo jednatel Osecké obecní vodárenské, že se smlouvou, kterou
vypracoval pan Sloup, nesouhlasí, a že on ji v tomto znění nepodepíše, jelikož se k ní nemohl

vyjádřit. K tomu JUDr. Čelechovský sdělil, že at' připraví jinou.-Dále pan-Soínmr informoval, že

původní smlouva byla z roku 2009, a že se změnila jen v barevně vyznačených bodech, a za 10 let se

v ní skoro nic nezměnilo. JUDr. Čelechovský je pro-stáhnout to z programu-a svolat valnou hromadu.

Starosta dále sdělil, že je nutné v tom udělat pořádek. JUDr. Čelechovský sdělil, že největší problém
je v tom, že neprobíhá komunikace a musí rozhodnout valná hromada, že se musí domluvit, jinak je
odvoláme, a že se to vyřeší, navrhuje svolat valnou hromadu.

Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce odkládá projednání smlouvy o provozování vodovodu a kanalizace mezi
Obcí Osek a Oseckou obecní vodárenskou s. r. o. na další jednání.

O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 76/19 bylo přijato osmi hlasy.
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22. Přehled přijatých usnesení
Starosta sdělil, že byla přijata usnesení od čísla 58/19 do čísla 76/19, tj. 19 usnesení.
Zasedání zastupitelstva obce starosta ukončil ve 20 hodin 6 minut.

Zapsala: Petra 'N:
Dne 21. 10. 2
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