Zápis č. l/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Osek
konaného dne 20. 2. 2020
Zasedání zahájil starosta v 18,00 hodin
Při zahájení byli přítomni: Jaroslav Peroutka
Jaroslava Výborná

JUDr. Michal Čelechovský
Ing Miloslav Oliberius
Vladimír Janout

Roman Bystřický
Josef Švarc
František Pokštefl

Ing. Luděk Trunec
Michal Sinkule

omluveni: Ing.Dudlová Eva

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

2. Schválení progíamu zasedání
Starostou byl vyhlášen návrh programu zasedání:
1. Kontrola usnášeníschopnosti 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. Schválení finančního vztahu k ZŠ a MŠ Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace
9. Pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu
10. Směrnice obce Osek o pracovních cestách a poskytování cestovních náhrad č. l/2020
11. Kupní smlouva na pozemky par. č. 822/80, 821/5 a 821/2
12. Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností při provozování vodovodu a kanalizace
13. Přehled přijatých usnesení
Starosta navrhl přidání bodu do programu č. 12 a) -Změny v orgánech společnosti Osecká
obecní vodárenská s. r. o.

Starosta k navrženému programu otevřel rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
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Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce s vloženíi'n t»odu
Změny v orgánech spoleěnosti Osecká obecní vodárenská s. r. o.

O návrhu usnesení bylo hlasováno:
Pro: 10
Proti: Nehlasoval: -

Usnesení číslo 1/20 bylo přijato všemi deseti hlasy.

3. Zpráva o ověření zápisu z předešlého zasedání
Starosta informoval, že ověřovatelé zápisu pan František Pokštefl a pan Josef Švarc schválili
zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 12. 2019 bez připomínek
Starosta otevřel rozpravu k zápisu z předešlého zasedání 20.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o ověření zápisu ze zasedání dne 19. 12. 2019.
O návrhu usnesení bylo hlasováno:
Pro: 10
Proti: Nehlasoval: -

Usnesenf číslo 2/20 bylo přijato všemi deseti hlasy.

4. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele zápisu starosta navrhl pana Lud'ka Trunce a pana Michala Sinkule a otevřel
k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce sehvaluje jako ověřovatele zápisu pana Lud'ka Trunce a pana
Michala Sinkule.

O návrhu usnesení bylo hlasováno:
Pro: 10
Proti: Nehlasoval: -

Usnesení číslo 3/20 bylo přijato všemi deseti hlasy.
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5. Zpráva o stavu finančních prostředků obce a jejich závazcích
ke dni konání zasedání
Starosta informoval o stavech finančních prostředků a závazků:
Běžný účet u KB č. 3223-381/0100
Běžný účet u KB č. 43-541400277/0100

Účet-ČNB č. 94-5317381/0710

9.091.937,03Kč
54.463,38 Kč
544.745,24 Kč

Pohledávky po době splatnosti
Závazky po době splatnosti

4.500,- Kč (nájem)
OKč

Starosta otevřel rozpravu ke stavu finančních prostředků obce.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o výši finančních prostředků na běžných účtech,
pohledávkách a závazcích po době splatnosti.
O návrhu usnesení bylo hlasováno:
Pro: 10
Proti: Nehlasoval: -

Usnesení číslo 4/20 bylo přijato všemi deseti hlasy.

6. Informaee o činnosti obeeního úřadu
Starosta podal informace o této činnosti:
- proběhla inventura a inventarizace majetku,

- příští týden od pondělí do středy bude probíhat audit hospodaření obce,
- probíhá výměna dopravních značek v celé obci,
- byla provedena výměna 40 světel s nižším příkonem,
- byla provedena výměna latí a střešní krytiny a klempířské práce na stodole u Soukupů,
- bude dokončeno vybavení sběrného dvora, do konce února by měl být vybavený,
- probíhá zaměření chodnfku včetně čekárny, předání projektantovi a do 2 měsíců je třeba
vybrat zhotovitele na tento úsek,

- pracujeme na realizaci kompostárny včetně asfaltovánf příjezdové komunikace,
- na Vitince, v Hudlicích a v Novém dvoře je prováděno katastrální měření, kterého se 3 x
týdně zúčastňuje technik a p. Výborná,

- ve spolupráci s obcí Volduchy se pracuje na přípravě osvětlení cyklostezky, původně se
uvažovalo o solárních svítidlech, ale poté se zavrhly a shání se projektant na tuto akci.
Dále starosta informoval o činnosti pracovní čety:
- oprava komunikace v Novém Dvoře,
- rozštěpkování latí včetně: vytažení hřebů,
- úklid hřiště DTJ,
- odvoz tašek na lesní cestu v Novém Dvoře,

- úprava hrobu Tumpach,
- vyčištění štěpkovače a jeho údížba.
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Dále informoval, že obec již má nový štěpkovač, který bude součástí vybavení sběrného
dvora na dotaci, a že by se mohl zvážit prodej starého štěpkovače a íéž prode3 staré
Multikary, která se již nepoužívá.
Starosta vyhlásil rozpravu.

Do rozpravy se přihásil JUDr. Čelechovský, kdy se začne opravovat Kamýk. Sdělil, že je to
tarn životu nebezpečné, oprava se odkládá již 10 let a chce říct, kdy se vypíše výběrové
řízení. Starosta sdělil, že nyní probíhá zaměření chodníku a projektu na opravu chodníku,
termín nemůže říct, protože ho neví, dále uvedl, že i osvětlení cyklostezky bylo ve volebnfm

programu. Dále se -přihlásil pan Švarc a uvedl, že je nutné připravit projekt na opravu,
v jakém rozsahu oprava bude. Starosta sdělil, že pan Janout něco připraví, ale stejně se to

musí projednat s p. Cinkeovou z MěÚ Rokycany a musíme počkat, jaké nám dá vyjádření.

Dále JUDr. Čelechovský sdělil, že s památkářema jsou probÍémy, již tři roky upozorňuje, aby
se udělala malůvka podle našich představ a podat to. Pan Janout se zeptal, zda víme, co tarn

chceme za opravu. Pan JUDr. Č'elechovský sdělil, že udělat plechovou stříšku, aby do zdí
nezatékalo, okopat to a vyspravit, a že se to musí začít řešit. Sdělil, že tam chodí maminky
s dětmi, a že se to musí vyřešit letos, že je to důležité, jako jňný majetek obce. Dále JUDr.

Čelechovský sdělil, že neví, zda by se rozhodlo o tom, že může používat znak obce naše
Osecká obecní vodárenská, proto navrhuje usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce souhlasí spoužitím obecního znaku pro Oseckou obecní
vodárenskou s. r. o.

O návrhu usnesení bylo hlasováno:
Pro: 10
Proti: Nehlasoval: -

Usnesení číslo 5/20 bylo přijato všemi deseti hlasy.

Dále se do rozpravy přihlásil p. Švarc, že by se měla připravit studie na osvětlení cyklostezky
a opravu Kamýku, na opravě chodníku se již pracuje.

Poslední se přÍhlásil JUDr. Čelechovský, -že se musí vše připravit, bude na Kamýku koncert,
tak aby se s opravou pohnulo.

Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti obecního úřadu.
O návrhu usnesení bylo hlasováno:
Pro: 10
Proti: Nehlasoval: -

Usnesení číslo 6/20 bylo přijato všemi ďeseti hlasy.
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7. Kontrola plnění předchozích usnesení
Starosta informoval o usneseních z minulých zasedání:
Usnesení číslo 87/1 9

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.
K uvedenému usnesení č. 87/19 starosta sdělil:

bod 1- organizační řád je připraven, bude všem zastupitelům zaslán k připomínkování
a připraven ke schválení na příští jednání ZO - zatím nesplněno
bod 2 - splněno
bod 3 - za tento zodpovídá starosta, organizační řád byl vydán starostou před jeho
nástupem, sdělil, že není právník a neuvědomoval si, že řád v některých částech odporuje
zákonu, jak zpráva uvádí, bude to dáno do souladu vydáním nového organizačního řádu splněno

Usnesen číslo 89/19

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce:
1. Neprodleně prokazatelně seznámit všechny zaměstnance obce se Směrnicí (pozn. směrnice
o pochůzkové kontrolní činnosti).
2. Do 31. l . 2020 připravit a předložit zastupitelstvu ke schválení přílohu číslo l Směrnice a
změnu Směrnice v článku 5, aby Seznam skutečností získaných pochůzkovou kontrolní
činností byl uložen tak, aby k němu měli v pracovní době přístup všichni zaměstnanci obce a
všichni do něho mohli zapisovat zjištěné skutečnosti, s výjimkou kolonky Způsob vyřízení,
kterou vyplňuje pouze technik nebo starosta v době jeho nepřítomnosti a zápis o způsobu
vyřízení také podepisuje.
3. Zajistit neprodleně zřízení knihy Seznam skutečností získaných pochůzkovou 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.
K uvedenému usnesení č. 89/ 19 starosta sdělil:

bod 1- splněno
bod 2 - prozatím nesplněno
bod 3 - splněno
bod 4 - splněno
bod 5 - k tomu starosta sdělil, že došlo ke špatnému předání informací původního technika
novému technikovi při předání funkce, nový technik nastoupil v září 2019. Původní technik
tuto pochůzkovou činnost vůbec neprováděl a nyní je to napraveno, současný technik
pochůzkovou činnost provádí a zápisy se také provádí. - splněno
Usnesení číslo 90/1 9

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
splněno
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Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu starosty obce splnění usnesení číslo 87/19 bod č. 2
a 3, 89/19 bod č. 1, 3, 4, 5 a 90/19 a nesplnění usnesení číslo 87/19 bod l a 89/19 bod 2.
O návrhu usnesení bylo hlasováno:
Pro: 10
Proti: Nehlasoval: -

Usnesení číslo 7/20 bylo přijato všemi deseti hlasy.

Po hlasování se ještě JUDr. Čelechovský zeptal starosty, proč nejsou ta dvě usnesení splněna.
Starosta uvedl, že organizační řád zpracován byl, bude zaslán všem k podání připomínek a
příloha k pochůzkové činnosti se nenašla, do příštího jednání ZO bude vyhotovena nová
příloha - mapa pochůzkové činnosti.

8. Schválení finančního vztahu k ZŠ a MŠ Osek, okres Rokycany,
příspěvková or7anizace
Starosta sdělil, že Finanční vztah zastupitelé obdrželi v materiálech. Jedná se o částku 2.
900.000 Kč, která byla schválena v rozpočtu.
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení

Zastupitelstvo obce Osek schvaluje finanční vztah k ZŠ a MŠ Osek, okres Rokyeany,
příspěvková organizace ve výši2 900 000 Kč jako příspěvek na provoz.
O návrhu usnesení bylo hlasováno:
Pro:10
Proti: Nehlasoval: -

Usnesení číslo 8/20 bylo přijato všemi deseti hlasy.

9. Pověření výkonem služby obeeného hospodářského zájmu
Starosta sdělil, že tak jako každý rok, obec obdržela od MěÚ Rokycany možnost se připojit
k pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu. Dopis zastupitelé obdrželi v
materiálech.
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Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.

Do rozpravy se přihlásil pan Švarc s tím, co se týká pečovatelské služby, zda známe klienty.
Starosta sdělil, že ano. K tomuto se každý rok vyjadřuje paní Dudlová, ale dnes je omluvena.

Dále se přihlásil pan Švarc, že se dříve důchodcům vařilo ve škole, zda je to ještě. Pan JUDr.
Čelechovský, že v materiálech není žádné připojení, že mu tam chybí. Bylo sděleno, že je to
usnesení.

Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Osek se připojuje kPověření výkonem služby obecného
hospodářského zájmu číslo 45882019 mezi Plzeňským krajem a Městem Rokycany.
O návrhu usnesení bylo hlasováno:
Pro: 10
Proti: Nehlasoval: -

Usnesení číslo 9/20 bylo přijato všemi deseti hlasy.

10. Směrniee obce Osek o pracovních cestách a poskytování
cestovních náhrad č. l/2020
Starosta sdělil, že směrnici zastupitelé obdrželi v materiálech a otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se přihlásil Ing. Oliberius - kdo musí mít zdravotní prohlídku. JUDr.

Čelechovský sdělil, že nad 65 let všichíni, a to i soukromě. Pan Pokštěfl sdělil, že je za to
vysoká pokuta a ztráta několika bodů, když prohlídku řidič nad 65 let nemá.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce vydává Směrnici obce Osek o praeovních cestách a poskytování
cestovníeh náhrad ěíslo 1/2020.

O návrhu usnesení bylo hlasováno:
Pro: 10
Proti: Nehlasoval: -

Usnesení číslo 1 0/20 bylo přijato všemi deseti hlasy.

11. Kupní smlouva na pozemky par. č. 822/80, 821/5 a 821/2
Starosta sdělil, že se jedná se o pozemky od Ing. Kozla - lesík před Osekem od Volduch. Částka byla
schválena v rámci rozpočtu na r. 2020 a návrh smlouvy zastupitelé obdrželi.
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.
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Do rozpravy se přihlásil JUDr. Čelechovský s tím, že když někdo materiál předkládá, zda to
někdo kontroluje. Že je tam chyba, že zkratka č. p. není schválená zkratka, že je to špatná
vizitka obce, když je tam chyba, a to ve slově kupuju místo správného kupuje.
Pan Bystřický sdělil, že tam není plánek. Starosta sdělil, že se v tomto místě počítá s vrtem,
část pozemku již obec vlastní a jeden vrt už je tam.

Dále JUDr. Čelechovský sdělil,- že by se měli domluvit, a když někdo posílá materiálu jemu,
aby je poslal všem zastupitelům, aby to viděli všichni.

Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Osek schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Osek a Ing. Janem
Kozlem na koupi pozemkových parcel č. 822/80, 821/5 a 821/2 v k. ú. Osek u Rokycan
za cenu 300 000 Kč a ukládá starostovi k podpisu a vyřízení.

O návrhu usnesenf bylo hlasováno:
Pro: 10
Proti: Nehlasoval: -

Usnesení číslo l l/20 bylo přijato všemi deseti hlasy.

12. Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností při
provozování vodovodu a kanalizace
Starosta sdělil, že návrh smlouvy všichni zastupitelé obdrželi, poděkoval JUDr.

Čelechovskému za zpracování a otevřel k tomuto bodu r'ozpravu.
Ing. Trunec se zeptal, zda má za zpracování pan JUDr. Čelechovský nějakou odměnu.

K tomu JUDr. Čelechovský sdlěil-, že dříve,-když si právní službu-účtoval, že tam měl místo
sebe číslo účtu SOKOLA a že za tuto pomoc nic nepřijme.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Osek schvaluje smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností

při provozování vodovodu a kanalizace mezi Obeí Osek a Obeí Volduchy.
O návrhu usnesení hlasovat.
Pro: 10
Proti: Nehlasoval: -

Usnesení číslo 12/20 bylo přijato všemi deseti hlasy.
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12a. Změny v orgánech společnosti Osecká obecní vodárenská s.
r. 0.

Starosta přečetl tyto návrhy na usnesení:
Zastupitelstvo obce Osek rozhodlo 20. 2. 2020 takto:

Obec Osek, IČ 00258954, jako jediný společník společnosti Osecká obecní vodárenská
s.r.o., IČ 27983781, se sídlem Osek 18, bere na vědomí odstoupení Zdeňka
Větrovského, narozeného
ze dne 13. 6. 2019 z funkce člena dozorěí rady
společnosti Osecká obecní vodárenská s.r.o. k 30. 9. 2019.
O návrhu usnesení bylo hlasováno takto:
Pro:10
Proti: Nehlasoval: -

Usnesení číslo 13/20 bylo přijato všemi deseti hlasy.

Obec Osek, IČ 00258954, jako jediný společník společnosti Osecká obecní vodárenská

s.r.o., IČ 27983781, se sídlem Osek 1-8, jmenuje Ing. Pavla Šnajdra, narozeného
trvale pobytem

, do funkce člena dozorčí rady společnosti Osecká

obecní vodárenská s.r.o. k 20. 2. 2020.

O návrhu usnesení bylo hlasováno takto:
Pro:10
Proti: Nehlasoval: -

Usnesení číslo 14/20 bylo přijato všemi deseti hlasy.

Obec Osek, IČ 00258954, jako jediný společník společnosti Osecká obecní vodárenská

s.r.o., IČ 27983781, se sídÍÍem Osek Í8,-bere na vědomí odstoupení Michala Sommra,
narozeného

ze dne 19. 12. 2019 z funkee jednatele společnosti Osecká

obecní vodárenská s.r.o. k 31. 1. 2020.

O návrhu usnesení bylo hlasováno takto:
Pro: 10
Proti: Nehlasoval: -

Usnesení číslo l 5/20 bylo přijato všemi deseti hlasy.

Obec Osek, IČ 00258954, jako jediný společník společnosti Osecká obeení vodárenská

s.r.o., IČ 27983781, se sídlem Ósek-18, jmenuje-Be. Josefa Hůzu, narozeného
trvale pobytem }

do funkce jednatele společnosti Osecká

obecní vodárenská s.r.o. k 20. 2. 2U20.

O návrhu usnesení bylo hlasováno takto:
Pro: 10
Proti: Nehlasoval: -

Usnesení číslo 16/20 bylo přijato všemi deseti hlasy.
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Obec Osek, IČ 00258954, jako jediný společník společnosti Osecká obecní vodárenská

s.r.o., IČ 27983781, se sídlem Osek 18, j-menuje Matěje Kepku, narozeného
trvale pobytem

do funkce jednatele společnosti Osecká obecní

vodárenská s.r.o. k 20. 2. 2020.

O návrhu usnesení bylo hlasováno takto:
Pro: Proti: 10
Nehlasoval: -

Návrh usnesení nebyl přijat

Obec Osek, IČ 00258954, jako jediný společník společnosti Osecká obecní vodárenská

s.r.o., IČ 27983781, se sídlem Osek 18, j'menuje Bc. Martina Fencla, narozeného
trvale pobytem

do funkce jednatele společnosti Osecká

obecní vodárenská s.r.o. k 20. 2. 2020.

O návrhu usnesení bylo hlasováno takto:
Pro: Proti: 10
Nehlasoval: -

Návrh usnesení nebyl přijat.

13. Přehled přijatých usnesení
Přijata byla usnesení od čísla l/20 do čísla 16/20, tj. 16 usnesení.

Starosta zasedání zastupitelstva obce ukončil v 19 hodin 12 minut a poděkoval všem za
ÚČast.

Zapsala: Petra Nová
Dne: 21. 2. 2020
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Ing. Luděk Trunec
ověřovatel zápisu

Michal Sinkule

ověřovatel zápisu
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Jaroslav Peroutka
starosta

Jaroslav,a Výborná
mÍstÓstarosta

10

