Zápis ě. 7/2019
ze zasedání zastupitelstva obce Osek
konaného dne 19.12.2019

Zasedání zahájil starosta v 18.00 hodin.
Při zahájení byli přítomni:

Jaroslav Peroutka

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

Ing. Luděk Tmnec

JUDr. Michal Čelechovský
Omluveni :

Michal Sinkule

/dostavil se v 19. 03 h/

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

2. Schválení programu zasedání
Starostou byl vyhlášen návrh programu zasedání:
1. Kontrola usnášenfschopnosti zasedání
2. Schválení programu zasedání
3. Zpráva starosty o ověření zápisu z předešlého zasedání
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. Projednání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku pro TJ SOKOL Osek
9. Projednání žádosti o příspěvek do veřejné sbírky Obci Bublava

10. Schválení Dodatku č. 1/2019 k Finančnímu vztahu ZŠ a MŠ Osek, okres Rokycany, p. o.
11. Rozpočtové opatření
12. Zápisy kontrolního výbom
13. Zápis finančního výboru
14. Schválení rozpočtu na rok 2020
15. OZV č. l o zavedení místního poplatku ze psů
16. OZV č. 2 o zavedenf místního poplatku za provoz systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění
využívání a odstraňování komunálních odpadů
17. OZV č. 3 o zavedení místního poplatku za užívání veřejného prostranství
18. Schválení kalkulace vodného a stočného na rok 2020

19. Přehled přijatých usnesení
l

Starosta navrhl doplnění bodu - a to schválení Smlouvy o provozování vodovodu a kanalizace
mezi Oseckou obecní vodárenskou s.r.o. a Obcí Osek.

Starosta otevřel rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce s doplněním bodu
Schválení smlouvy o provozování vodovodu a kanalizace.
obce.

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

Usnesení číslo 77/19 bylo přijato deseti hlasy.

3. Zpráva o ověření zápisu z předešlého zasedání
Ověřovatelé zápisu pan JUDr Michal Čelechovský a pan Vladimír Janout schválili zápis
ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.10.2019 bez připomínek.
Starosta otevřel rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupite}stvo obce bere na vědomí zprávu o ověření zápisu ze zasedání ze dne 17.10.20l9
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 10
Proti:

Usnesení číslo 78/ 19 bylo přijato deseti hlasy.

4. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele zápisu starosta navrhl pana Františla Pokštefla a pana Josefa Švarce.
Starosta otevřel rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele pana Františka Pokštefla a pana Josefa

Švarc;.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 10
Proti:

Usnesení číslo 79/19 bylo přijato deseti hlasy.
2

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

Eěžný účet u KE č. 3223-381/0100
Eěžný?ůčet u KB č. 43-541400277/0100

Účet-ČNE č. 94-531 7381/0710

Pohledávky po době splatnosti
Závazky po době splatnosíi

6.239.549,04 Kč
80.905,56 Kč
478.084,44 Kč
5 500,- Kč (za nájem)
OKč

Starosta otevřel rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o výši finaněních prostředků na běžných účtech,
pohledávkách a závazcích po době splatnosti.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 10
Proti:

Usnesení číslo 80/19 bylo přijato deseti hlasy.

6. Informace o činnosti obecního úřadu

Infoímace o činnosti - v listopadu proběhla kontrola hospodaření obce auditorkami KÚ PK
- připravují se inventury majetku
- probíhá úklid obce
- příprava techniky na zimnf období
- práce k projektům oprav chodníku směr Litohlavy a chodníku
od sokolovny směr Rokycany, cesta k p. Nobilisové, oprava střechy
skladu u Soukupů,...
Starosta otevřel rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti obecního úřadu
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 10
Proti.'

Usnesení číslo 81/19 bylo přijato deseti hlasy.
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7. Kontrola plnění předchozích usnesení
Z minulých zasedání:
Nesplněné usnesení číslo 51/19 - kupní smlouva na pozemek od pana Houšky - koupě byla
projednána znovu na ZO 17.10.2019 a usnesením č. 64/19 byla přijatá upravená kupní smlouva
- splněno, smlouva podepsána a vložena k zápisu na katastr.
Usnesení č 65/19- uložení k podpisu kupní smlouvy s p. Pokšteflem - splněno a smlouva
vložena k zápisu na katastr
Usnesení č. 66/19 - uložení k podpisu kupní smlouvy s f. Tomsteel s.r.o. - splněno a smlouva
vložena k zápisu na katastr
Usnesení č. 67/19 - uloženo k podpisu kupní smlouvy s p. Kozlem - splněno
Usnesení č. 70, 71, 72, 73, 74, 75- vše smlouvy o věcném břemeni - uloženo starostovi
k podpisu - vše splněno.
Starosta otevřel rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu starosty obce splnění usnesení ěíslo 64/19, 65/19,
66/19, 67/19, 70/19, 71/19, 72/19, 73/19, 74/}9 a 75/19.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro.' 10
Proti:

Usnesení číslo 82/19 bylo přijato deseti hlasy.

8. Projednání žádosti o poskytnutí finaněního příspěvku pro
TJ SOKOL Osek

Starosta inforrnoval, že je navržena částka 20.000,- Kč jako peněžní dar pro TJ SOKOL Osek
Starosta otevřel rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Osek schva}uje peněžní dar ve výši 20.000,- Kč pro TJ SOKOL
Osek na rok 2019.

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

Usnesení číslo 83/19 bylo přijato deseti hlasy.
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9. Projednání žádosti o příspěvek do veřejné sbírky Obci Bublava
Dle pracovní schůzky zastupitelů byl vyjádřen nesouhlas s příspěvkem do veřejné sbírky
Obci Bublava

Starosta otevřel rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce nesouhlasí s příspěvkem do veřejné sbírky Obci Bublava.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro.' 10
Protž:

Usnesení číslo 84/19 bylo přijato deseti hlasy.

10. Schválení Dodatku ě. 1/2019 k Finančnímu vztahu ZŠ a MŠ Osek, okres
%l

Rokycany, příspěvková organizace

Návrh dodatku a žádost ZŠ a MŠ Osek, okres Rokycany, p. o. obdrželi zastupitelé
v materiálech, ředitelka školy Mgr. Irena Lepešková požádala o navýšení příspěvku na
provoz školy o 150 tis. Kč.
Starosta otevřel rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek ě. l/2019 k Finaněnímu vztahu Obce Osek k příspěvkové

organ'maci ZŠ a MŠ Osek, okres Rokycany s navýšením příspěvku na provoz o 150.000,- Kč na
celkovou částku 1.750.000,- Kě.

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

Usnesení číslo 85/19 bylo přijato deseti hlasy.

11. Rozpoětové opatření
Rozpočtové opatření je k minulému bodu, navýšení příspěvku na provoz pro školu ve výši
150.000,- Kč.
Starosta otevřel rozpravu.

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
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Zastupitelstvo obce Osek schvaluje rozpoětové opatření číslo 13/2019, kterým se navyšují výdaje
opatřením č. 71 V o 150 000 Kč v paragrafu 3113, položka 5331.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro.' 10
Proti:

Usnesení číslo 86/19 bylo přijato deseti hlasy.

12. Zápisy kontrolního výboru
Zápis č. l a 2 obdrželi zastupitelé v materiálech.
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.

JUDr. Michal Čelechovský - byl kontrolován organizační řád obce, odstranění závad je
uvedeno v usnesení

Starosta ukončil rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení k zápisu č. l
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce:
1. Předložit zastupitelstvu obce na jeho nejbližším zasedání v roce 2020 nový organizační řád.
2. Zajistit konání pracovních porad a pořizování zápisů dle organizačního řádu
3. Informovat zastupitelstvo obce o tom, kteří zaměstnanci obce za nedostatky pod bodem 7.
Kontrolní nález odpovídají a jak s nimi byla věc vyřízena.

O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro.' 8

Nehlasoval: Švarc, Ing. Eva Dudlová
Proti.'

Usnesení číslo 87/19 bylo přijato osmi hlasy.

Další usnesení navržené kontrolním výborem:
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje pravomoc vydávat vsamostatné působnosti vnitřní
směrnice a předpisy upravující ěinnost obecního úřadu a pracovní čety.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 7

Nehlasoval.' Ing. Dudlová, Výborná
Proti: Peroutka

Usnesení číslo 88/19 bylo přijato sedmi hlasy.
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Další usnesení navržené kontrolním výborem k zápisu č. 2, který se týkal Směrnice
o pochůzkové činnosti č. l/2006
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce:
1. Neprodleně prokazatelně seznámit všechny zaměstnance obce se Směrnicí.
2. Do 31. 1. 2019 (2020) připravit a předložit zastupitelstvu ke schválení přílohu číslo l
Směrnice a změnu Směrnice v článku 5, aby Seznam skuteěností získaných pocMzkovou
kontrolní ěinností byl uložen tak, aby kněmu měli vpracovní době přístup všichni
zaměstnanci obce avšichni do něho mohli zapisovat zjištěné skutečnosti, s výjimkou
kolonky Způsob vyřízení, kterou vyplňuje pouze technik nebo starosta vdobě jeho
nepřítomnosti a zápis o způsobu vyřízení také podepisuje.
3. Zajistit neprodleně zřízení knihy Seznam skuteěností získaných pocMzkovou kontrolní
Činností.

4. Pravidelně zápisy v Seznamu skutečností získaných pochůzkovou kontrolní činností
kontrolovat.

5.Informovat zastupitelstvo obce o tom, kteří zaměstnanci obce za výše uvedené
nedostatky odpovídají a jak s nimi byla věc vyřízena.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 8

Nehlasoval: Ing. Dudlová, Peroutka
Proti.'

Usnesení číslo 89/19 bylo přijato osmi hlasy.

Další usnesení navížené kontrolním výborem k zápisu č. 2
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zajistit, aby všechny dokumenty, se kterými
mají být seznámeni členové zastupitelstva obce Osek, zaměstnanci obce Osek nebo jiné
osoby byly opatřeny doložkou o tom, kdo byl kdy s dokumentem seznámen včetně podpisu
seznámeného.

O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 9
Nehlasoval: Proti.' Peroutka

Usnesení číslo 90/19 bylo přijato devíti hlasy.

13. Zápis finančního výboru
Finanční výbor provedl kontrolu týkající se sestavení rozpočtu na rok 2020 a dopomčil
zastupitelům takto sestavený rozpočet schválit.
Starosta otevřel rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení :
Zastupitelstvo obce souhlasí se zápisem Finaněního výboru ZO Osek ze dne
4. 12. 2019.
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O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro.' 10
Proti:

Usnesení číslo 91/19 bylo přijato deseti hlasy.

14. Schválení rozpočtu na rok 2020
Návrh rozpočtu byl vyvěšen dne 2. 12. 2019 na úřední desce a elektronické úřední desce.
Starosta otevřel rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Osek na rok 2020 jako schodkový,
schodek bude kryt přebytkem hospodaření z minulých let. Příjmy ve výši 24.llO.000
Kč a výdaje ve výši 28.750.000,- Kč.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 10
Proti.'

Usnesení číslo 92/ 19 bylo přijato deseti hlasy.

15. OZV č. 1 o zavedení místního poplatku ze psů
OZV č. 1/2019 zastupitelé obdrželi v materiálech, vypracoval ji JUDr. Čelechovský.
Starosta otevřel rozpravu.
Jaroslava Výborná - měli jsme vypracovanou OZV podle předlohy z ministerstva, ale JUDr.

Čelechovský ji chtěl změnit
JUDr. Čelechovský - porušuje to legislativní pravidla, OZV má stanovit povinnosti ne opisovat
zákon

Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce vydává OZV č. 1/2019 o zavedení místního poplatku ze psů.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 10
Proti:

Usnesení číslo 93/19 bylo přijato deseti hlasy.
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16. OZV č. 2 o zavedení místního poplatku za provoz systému shromažd'ování,
sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů
Starosta otevřel rozpravu.

JUDr. Michal Čelechovský - v této OZV byl upraven obsah ne výše poplatků, které se budou
vybírat
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení :
Zastupitelstvo obce vydává OZV č. 2/2019 o zavedení místního poplatku za provoz systému
shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů

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

Usnesenf číslo 94/19 bylo přijato deseti hlasy.

17. OZV č. 3 o zavedení místního poplatku za užívání veřejného prostranství
Starosta otevřel rozpravu.

Josef Švarc - kdo sleduje kde se poplatek má vybírat?
Starosta - sleduje to technik, neřeší to parkování vozidel na místních komunikacích, s tím je
velký problém při úklidu sněhu.
František Pokštefl - v ulici musí být průjezd minimálně 6 m kvůli hasičům, řidiči to nedodržují,
v případě vzniku požáru nemůže projet technika
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce vydává OZV ě. 3/2019 o zavedení místního poplatku za užívání veřejného
prostranství.

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

Usnesení číslo 95/19 bylo přijato deseti hlasy.
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18. Schválení kalkulace vodného a stočného na rok 2020

Kalkulaci zastupitelé obdrželi od jednatele Osecké obecní vodárenské s.r.o. pana Michala
Sommra.

Starosta otevřel rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
V 1 9,03h se dostavil M. Sinkule

Zastupitelstvo obce:

1. schvaluje kalkulaci ceny pro vodné na rok 2020 pro vodovod Vitinka ve výši 26,40 Kč/m3
bez DPH a vodovod Osek-Volduchy ve výši 31 Kč/m3 bez DPH
2. schvaluje kalkulaci ceny pro stoěné na rok 2020 pro Osek - Volduchy ve výši 16.60 Kč /m3
bez DPH.

O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro.' 11
Proti:

Usnesení číslo 96/19 bylo přijato jedenácti hlasy.

19. Schválení smlouvy o provozování vodovodu a kanalizace
Smlouvu zastupitelé obdíželi před začátkem jednání ZO, tuto smlouvu zpracoval pan JUDr.

Čelechovský.
Starosta otevřel rozpravu.

JUDr. Čelechovský - smlouvu jen upravil, byla schválena Ministerstvem zemědělství
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o provozování vodovodu a kanalizace mezi Oseckou
obecní vodárenskou s. r. o. a Obcí Osek ze dne 19. prosince 2019 a ukládá jednatelům a
starostovi podepsání této smlouvy.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 11
Proti:

Usnesenf číslo 97/19 bylo přijato jedenáctiti hlasy.
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7. Přehled přijatých usnesení
Přijata byla usnesení od čísla 77/19 do čísla 97/19, tj. 21 usnesenf.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.04 hodin.

Zapsala: Milena Bradová
V Oseku 27.l2.2019
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