Zápis ě. 3/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Osek
konaného dne 25. 6. 2020
Zasedání zahájil starosta v 19,00 hodin 7 minut
Při zahájení byli přítomni: Jaroslav Peroutka

JUDr. Michal Čelechovský
Ing Miloslav Oliberius
Vladimír Janout

Roman Bystřický
Josef Švarc
Ing. Luděk Tmnec
Ing.Dudlová Eva
omluveni: Jaroslava Výborná
František Pokštefl

nepřítomen: Michal Sinkule

Na začátku jednání zastupitelstva obce proběhlo slavnostní předání poděkování
dobrovolníkům a ženám, které šily a darovaly obci roušky a tím všichni pomohli v době
nouzového stavu.

1. Kontrola usnášeníschopnosti zasedání
Starosta konstatoval zll členného zastupitelstva přítomnost 8 členů, tj.
nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce a zasedánf je tím usnášeníschopné.
2. Schválení programu zasedání
Starostou byl vyhlášen návrh programu zasedání:
1. Kontrola usnášeníschopnosti zasedání
2. Schválení prograrnu 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 smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce
9. Schválení změny katastrální hranice k. ú. Vitinka
10. Návrh změny územního plánu obce Osek pro část Vitinka

11. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Osek, okres Rokycany, p. o. za rok 2019
12. Schválení žádosti o přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Osek, okr.
Rokycany, p. o.
13. Schválení účetní závěrky obce Osek za rok 2019
14. Závěrečný účet obce Osek za rok 2019
15. Schválení nákupu záložních zdrojů pro nouzový provoz vodovodu a kanalizace
16 Schválení vyúčtování ceny pro vodné a stočné za rok 2019
17. Schválení hospodaření Osecké obecní vodárenské s. r. o.
18 Schválení smlouvy o půjčce pro Oseckou obecní vodárenskou s. r. o.
19. Rozpočtové opatření
20. Přehled přijatých usnesení
l

Starosta sdělil, že na náwh paní místostarostky žádá stažení bodu č. 10 - Návrh změny územního
plánu obce Osek pro část Vitinka z důvodu, které paní místostarostka sdělila zastupitelům písemně.
Starosta k navrženému programu otevřel rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce se stažením bodu č.
10 - Návrh změny územního plánu obce Osek pro ěást Vitinka.
O návrhu usnesení bylo hlasováno:
Pro: 8
Proti: Nehlasoval: -

Usnesení číslo 32/20 bylo přijato všemi osmi hlasy.

3. Zpráva o ověření zápisu z předešlého zasedání
Starosta sdělil, že ověřovatelé zápisu pan Ing. Miloslav Oliberius a pan Vladimír Janout
schválili zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 30. 4. 2020 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 30. 4. 2020.
O návrhu usnesení bylo hlasováno:
Pro: 8
Proti: Nehlasoval: -

Usnesení číslo 33/20 bylo přijato všemi osmi hlasy.

4. Volba ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu paní Ing. Evu Dudlovou a pana Josefa Švarce.
Starosta otevřel rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení
itupit
Zastupitelstvo
obce schvaluje jako ověřovatele zápisu paní Ing. Evu Dudlovou a pana
Josefa
Svarce.
efa Sa

O návrhu usnesení bylo hlasováno:
Pro: 8
Proti: Nehlasoval: 2

Usnesení číslo 34/20 bylo přijato všemi osmi hlasy.

5. Zpráva o stavu finančních prostředků obce a jejich závazcích
ke dni konání zasedání
Starosta informoval o stavu prostředků:
Běžný účet u KB č. 3223-381/0100
Běžný účet u KB č. 43-54 1 400277/0 100

Účet'ČNB č. 94-5317381/0710

8.902.298,99 Kč
86.292,47 Kč
79.756,44 Kč

Pohledávky po době splatnosti
Závazky po době splatnosti

OKč
OKč

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

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výši finančních prostředků na běžných
účtech, pohledávkách a závazcích po době splatnosti.
O návrhu usnesenf bylo hlasováno:
Pro: 8
Proti: Nehlasoval: -

Usnesení číslo 35/20 bylo přijato všemi osmi hlasy.

6. Informace o činnosti obecního úřadu
Starosta inforrnoval o činnosti:

- sečení trávy a úklid po obci
- zadání elektrického osvětlení cyklostezky

- obeslání 2 firem na opravu střechy ZŠ
- dozorčí činnost při stavbě chodníku Vitinka
- řešení dopravní situace ohledně otáčení autobusů v Kamýku s firmou PAS PRO REA
- Projekt a realizace osvětlení části komunikace za statkem (položení kabelu + 3 sloupy)

- Dále byl předložen návrh Organizačního řádu Obecního úřadu Osek, k připomínkám byl
již zaslán zastupitelům paní Výbornou

- Byla vytvořena mapka k Směrnici o pochůzkové činnosti a návrh změny směrnice
- Je vhodné prodat nevyužívaný majetek - původní štěpkovač a stará multikára.
Starosta otevřel rozpravu.

Do rozpravy se přihlásil starosta a sdělil, že štěpkovač byl koupen za 190.000 Kč v roce 2011
a za Multikáru obci nabízeli za 120 000 Kč.

Dále se přihlásil JUDr. Čelechovský k změně směrnice o pochůzkové činnosti, mapka by
měla obsahovat celé území obce, dále sdělil, že v ulici, kde bydlí, by měla být slepá ulice (l
dále sdělil, že by bylo vhodné dostávat přehled došlé posty, že mu to schází a že by se mohla
ofotit kniha došlé pošty.

Pan Švarc se zeptal, kolik by mohl stát štěpkovač. Starosta sdělil, že ne'vf.
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Pan Oliberius sdělil, že ho dříve nabízeli Fr. Aubrechtovi, a že dnes se dá koupit nový za
levnější cenu.

Opět se přihlásil JUDr. Čelechovský a sdělil, že aby bylo doplněno do dodatku změny
směrnice o pochůzkové činnosti i podněty, které nahlásí nejen zaměstnanci, ale i co oznátní

občané. Pan Čelechovský sdělil, že u pana Šaška nejde rozhlas. Pan Sloup nahlásil, že u pana
Lokajíčka nejde rozhlas.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil náwh na usnesení
Zastupitelstvo obce Osek schvaluje přípravu Organizačního řádu Obecního úřadu
Osek.

O návrhu usnesení bylo hlasováno:
Pro: 8
Proti: Nehlasoval: -

(

Usnesení číslo 36/20 bylo přijato všemi osmi hlasy.
Starosta vyhlásil další návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Osek schvaluje Dodatek číslo l ke směrnici číslo 1/2006 o
pocMzkové kontrolní činnosti s doplněním informací oznámení od občanů.
O návrhu usnesení bylo hlasováno:
Pro: 8
Proti: Nehlasoval: -

Usnesení číslo 37/20 bylo přijato všemi osmi hlasy.
Starosta vyhlásil další návrh na usnesení
(

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu.
O návrhu usnesení bylo hlasováno:
Pro: 8
Proti: Nehlasoval: -

Usnesení číslo 38/20 bylo přijato všemi osmi hlasy.

7. Kontrola plnění předchozích usnesení
Starosta informoval o nesplněných usneseních z minulých zasedání:
Usnesení číslo 87/19

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi:

Bod l - předložit zastupitelstvu obce na jeho nejbližším zasedání vroce 2020 nový
organizační řád - splněno
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Usnesení číslo 89/19

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce:

Bod č. 2 - Připravit a předložit zastupitelstvu ke schválení přílohu č. 1 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, svýjimkou kolonky Způsob vyřízení, kterou
vyplňuje pouze technik nebo starosta v době jeho nepřítomnosti a zápis o způsobu vyřízení
také podepisuje. - splněno
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.

Do rozpravy se přihlásil JUDr. Čelechovský k organizačnímu řádu, že se neschvaluje proto,
že forrna je v pořádku, ale chce to ještě upravit, kde jsou rozdělené činnosti zaměstnanců, aby
si to zastupitelé prošli a dali podněty, aby se na nic nezapomnělo. Organizační řád se doplní a
příští zastupitelstvo se to schválí.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce splnění usnesení číslo 87/19
bod 1 a 89/19 bod 2.

O návrhu usnesení bylo hlasováno:
Pro: 8
Proti: Nehlasoval: -

Usnesení číslo 39/20 bylo přijato všemi osmi hlasy.

8. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a
dohody o umístění stavby č. IV-12-0015264/VB/Ol
(

Starosta sdělil, že se jedná o stavbu zařízení distribuční soustavy - kabel NN v části nad
statkem a otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Osek schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0015264/VB/001, Osek, Ro, p. č. 462,
kNN s ČEZ Distribuce a. s.

O návrhu usnesení bylo hlasováno:
Pro: 8
Proti: Nehlasoval: -

Usnesení číslo 40/20 bylo přijato všemi osmi hlasy.
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9. Schválení změny katastrální hranice k. ú. Vitinka
Starosta sdělil, že při obnově katastrálního operátu (novém mapování) v k. ú. Vitinka bylo
při místním šetřenf katastrálních hranic k. ú. Vitinka a k. ú. Březina a k. ú. Stupno zjištěno,
že katastrální hranice zabíhají do pozemků a nejsou v terénu zřetelné a nelze je vyznačit.
Proto byl, jako katastrální hranice, využit okraj lesa. Katastrální území Vitinka bylo
zmenšeno o 679 m2. (výměra je zatím orientační, byla určena graficky).
Starosta otevřel tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se přihlásil Ing. Oliberius, že je to v poli u lesa.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Osek schvaluje předloženou změnu katastrální hranice mezi k. ú.
Vitinka a k. ú. Březina a k. ú. Stupno na základě obnovy katastrálního operátu novým
mapováním v katastrálním území Vitinka.

O návrhu usnesení bylo hlasováno:
Pro: 8
Proti: Nehlasoval: -

Usnesení číslo 41/20 bylo přijato všemi osmi hlasy.

10. Návrh změny územního plánu obce Osek pro část Vitinka STAZENO z programu

11. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Osek, okres Rokycany, p. o.
za rok 2019
(

Starosta sdělil, že materiály ke schválení účetní závěrky školy a školky zastupitelé obdrželi a
otevřel tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení

Zastupitelstvo obce Osek schvaluje účetní závěrku za rok 2019 ZŠ a MŠ Osek, okres
Rokycany, p. o.
O návrhu usnesení bylo hlasováno:
Pro: 8
Proti: Nehlasoval: -

Usnesení číslo 42/20 bylo při5ato všemi osmi hlasy.
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12. Schválení žádosti o přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

ZŠ a MŠ Osek, okr. Rokycany. , p. o.

Starosta sdělil, že dopis ze ZŠ a MŠ Osek, okres Rokycany, p. o. zastupitelé obdrželi, škola navrhuje
převést zlepšený hospodářský výsledek do rezervního fondu.
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení

Zastupitelstvo obce Osek schvaluje přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

ZŠ a MŠ Osek, okres Rokycany, p. o. za rok 2019 ve výši 762,04"Kě do rezerv;ího
fondu.

O návrhu usnesení bylo hlasováno:
Pro: 8
Proti: Nehlasoval: -

Usnesenf číslo 43/20 bylo přijato všemi osmi hlasy.

13. Schválení účetní závěrky obce Osek za rok 2019
Starosta sdělil, že materiály k tomuto bodu zastupitelé obdrželi elektronicky a
Otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Osek schvaluje účetní závěrku obce Osek za rok 2019.
O návrhu usnesení bylo hlasováno:
(

Pro: 8
Proti: Nehlasoval: -

Usnesení číslo 44/20 bylo přijato všemi osmi hlasy.

14. Závěrečný účet obce Osek za rok 2019
Starosta sdělil, že návrh závěrečného účtu byl vyvěšen na úřední desce od 4. 6. 2020.
Starosta k tomuto bodu otevřel rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlašuji návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Osek schvaluje celoroční hospodaření obce za rok 2019 bez
výhrad.

7

O návrhu usnesení bylo hlasováno:
Pro: 8
Proti: Nehlasoval: -

Usnesení číslo 45/20 bylo přijato všemi osmi hlasy.

15. Schválení nákupu záložních zdrojů pro nouzový provoz
vodovodu a kanalizace

Zastupitelé obdrželi nabídky záloiích zdrojů, projekt na jedno připojení agregátu je 10-12
tis. Kč bez DPH a otevřel k tomuto bodu rozpmvu.
Do rozpravy se přihlásila Ing. Dudlová a sdělila, že se přiklání ke koupi věcí na dodávku a
čištění vody, než záložnf zdroje elektrické energie.
l

I

Dále se přihlásil p. Švarc s tfm, že se mu zdá neekonomické zajišt'ovat všude elektrickou
energii, jeho návrh je mít jeden mobilní agregát, se kterým se bude přejíždět. Další problém
je čištění vody např. při povodních, kdy se stejně dodává voda odjinud. Je spíše pro to mít
spíš cisternu na pitnou vodu, aby se mohla voda dovážet.

Dále se přihlásil pan Ing. Trunec a sdělil, že se přiklání k názoru pana Švarce, mít jednu
mobilní centrálu, která by pokryla nouzový stav.
Dále starosta sdělil, že o cisterně se bavili již dříve a bylo by vhodné jí mít.

Poté se přihlásil pan Sloup k tomu, že v případě povodní k zalití studen nedojde, jelikož mají
násep a ještě se to nestalo.

Dále se přihlásil JUDr. Čelechovský s tím, že o cisterně se bavili v krizovém štábu, to by
bylo náhradní řešení pro případ znečištění vody. Dále sdělil, že mobilní agregát by bylo
možné, ale zvážit to, jelikož v zimě a v terénu to nebude snadné. Jeho názor je rnft všechny
zdroje s automatickým spuštěním a může se udělat varianta na projektovou dokumentaci i na

mobilní agregát. Je nutné mít pro Vitinku, pro ČOV a pro vrty,- které zásobí i Volduchy.
Sdělil, že zásada krizového štábu je, pokud je společný zdroj, je nutné zálohovat oboje. Pan

Sloup sdělil pro ČOV je vhodné pořídit samostatně a na vodo-vod pro vrt v Habm.

Dále pan Ing. Oliberius sdělil, že cisterny jsou ve státních hínotných rezervách, dále sdělil, že
centrály jsou vyrobeny v Turecku. Dále sdělil, že se mluví o tom, že se připravuje nový
krizový zákon a zda by nebylo vhodné počkat, až co nám nařídí.
Paní Ing. Dudlová sdělila, že zastává stejný názor a připojuje se k Ing. Oliberiusovi a řešit to

až příští rok, kdy vyjde nový zákon. JUDr. Čelechovský- sdělil, že se mu zdá nerozumné to
odkládat a rozhodnou o tom, až bude hotová projektová dokumentace.

Poté opět pan Švarc sdělil, že každá vodárenská společnost vlastní svou cisternu a bylo by
vhodné mít svou cisternu.

JUDr. Čelechovský sdělil, že stát má prostředky při případných povodních, ale při plošném
zásahu nám nikdo nic nedá, musíme být připraveni na nebezpečí, nouzový stav, stav
ohrožení, neíůžeme počítat s žádnou dotací, že připravenost je nulová.
Paní Ing. Eva Dudlová sdělila, že s nákupem cisterny souhlasí, ale s agregáty nesouhlasí a
chce to vyřešit úsporně.

JUDr. Čelechovský ještě sdělil, že stát obcím to ukládá být připravené a poučili jsme se nyní
při nouzovém stavu.

Pan Ing. Luděk Trunec opět sdělil, že cisternu a mobilní agregát ano, a vyřešit to hospodárně.
Paní Ing. Dudlová ještě sdělila, že voda bude potřeba, ale řešit čistírnu, když nic nebude

fungovat, je zbytečné. JUDr. Čelechovský sdělil,-že navrhuje ukončit rozpravu.-
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Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení

Zastupitelstvo obce Osek ukládá obecnímu úřadu zadat projektovou dokumentaci pro
záložní zdroje elektrické energie pro vodovod a kanalizaci.
O návrhu usnesení bylo hlasováno:
Pro:7
Proti: 1- Peroutka
Nehlasoval: -

Usnesení číslo 46/20 bylo přijato sedmi hlasy.

16. Schválení vyúčtování ceny pro vodné a stočné za rok 2019

l

I'

Starosta sdělil, že vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2019 zastupitelé obdrželi a
otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Osek schvaluje vyúčtování ceny pro vodné za rok 2019
pro vodovod Vitinka ve výši 25,26 Kč/ m3 bez DPH,
pro vodovod Osek - Volduchy ve výši 30,13 Kč/m3 bez DPH

a vyúčtování ceny pro stočné za rok 2019 0sek - Volduchy ve výši 16,13 Kě/m3 bez
DPH.

O návrhu usnesení bylo hlasováno:
Pro: 8
Proti: Nehlasoval: -

Usnesení číslo 47/20 bylo přijato všemi osmi hlasy.

17. Schválení hospodaření Osecké obecní vodárenské s. r. o.
Starosta sdělil, že materiály zastupitelé obdrželi a otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce při výkonu působnosti valné hromady Osecké obecní vodárenské
s.r.o. schvaluje zprávu o činnosti společnosti za rok 2019 a roční účetní závěrku

Osecké obecní vodárenské s.r.o. za rok 2019. Vytvořený hospodářský výsledek ve výši
1 16.474,- Kč pak schvaluje převést na účet č. 428 - nerozdělený hospodářský výsledek.
O návrhu usnesení bylo hlasováno:
Pro: 8
Proti:Nehlasoval: -

Usnesení číslo 48/20 bylo přijato všemi osmi hlasy.
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18. Schválení smlouvy o půjčce pro Oseckou obecní vodárenskou
S. r. 0.

Starosta sdělil, že návrh smlouvy zastupitelé obdrželi a otevřel k tomuto bodu rozpravu.

Do rozpravy se přihlásil JUDr. Čelechovský s tím, že půjčka bude vratná do 12 měsíců od
podpisu smlouvy, vynechat v článku 3 1 odstavec a napsat jen splatnost do 12 měsíců od
podpisu smlouvy.
Dále se
přihlásil pan Švarc, že to řešili už dříve.
e přihlá
Čelechi
JUDr. Čelechovský sdělil, že je to překlenovací půjčka.

Pan Sloup sdělil, že by mělo zastupitelstvo před schválením kalkulace na příští rok schválit
zvýšení zisku.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Osek schvaluje smlouvu o půjčce pro Oseckou obecní

vodárenskou s. r. o. ve výši 350 000 Kč splatnou do 12 měsíců od podpisu smlouvy.
O návrhu usnesení bylo hlasováno:
Pro: 7
Proti: l - Peroutka
Nehlasoval: -

Usnesení číslo 49/20 bylo přijato sedmi hlasy.

19. Rozpočtové opatření
Starosta sdělil, že v příjmové části se jedná o příspěvek na výkon státní správy a ve výdajové
části o půjčku Osecké obecní vodárenské s.r.o. a prostředky na nákup naftových agregátů.
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.

Do rozpravy se přihlásil pan Ing. Oliberius, že se nebudou schvalovat finance na agregáty,
když zatím není schválen jejich nákup.

Pan Švarc se také přihlásiÍ, proč by se to schvalovalo.
Pan JUDr. Čelechovský vysvětlil,Jže je to jako rezerva, že tam finance rnůžou být připraveny.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení

Zastupitelstvo obce Osek schvaluje rozpočtové opatření číslo 4/2020 kterým se
navyšují příjmy o 310 tis. Kč opatřením č. IP a výdaje o 1350 000 Kč opatřením č. 9V
-IOV.

O návrhu usnesení bylo hlasováno:
Pro: 8
Proti: Nehlasoval: -

Usnesení číslo 50/20 bylo přijato všemi osmi hlasy.
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20. Přehled přijatých usnesení
Starosta sdělil, že byla přijata usnesení od čísla 32/20 do čísla 50/20, tj. 19
usnesenÍ.

Starosta ukončil zastupitelstva obce ve 20 hodin 32 minut.

Zapsala: Petra Nová
Dne: 29. 6. 2020
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