Zápis ě. 4/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Osek
konaného dne 20. srpna 2020
Zasedání zahájil starosta v 19 hodin 3 minuty.
Při zahájení byli přítomni: Jaroslav Peroutka
Jaroslava Výborná

JUDr. Michal Čelechovský
Ing. Bc. Dudlová Eva
Roman Bystřický
Ing. Luděk Trunec
Vladimír Janout
František Pokštefl
Michal Sinkule

omluveni: Josef Švarc
nepřítomen: Ing Miloslav Oliberius

Starosta přivítal a představil novou ředitelku ZŠ a MŠ Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace
Mgr. Kláru Kunešovou.

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

2. Schválení programu zasedání
Starostou byl vyhlášen návrh prograrnu 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. Inforínace o činnosti obecního úřadu

7. Kontrola plnění předchozích usnesení
8. Informace k plnění rozpočtu k 30. 6. 2020

9. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s ČEZ Distribuce č. IV-12-0014868/l
10. Povolerrí výjimky z počtu dětí v mateřské škole pro školní rok 2020/2021
11. Schválenf organizačního řádu OÚ Osek
12. Schválení prodeje Multikáry a štěpkovače
13. Schválenf nákupu zametacího stroje a nádrže na pitnou vodu
14. Schválení nákupu pozemků p. č. 630/16, 755/25 a 755/48 (PK) v k. ú. Osek u Rokycan
15. Schválení nákupu pozemku p. č. 96/4 v k. ú. Vitinka
16. Rozpočtové opatření

17. Návrh Změny č. 1 Územního plánu obce Osek
18. Převzetf kanalizační přípojky v průmyslové zóně
19. Návrh znění smlouvy o dodávce vody a odváděnf a čištění odpadní vody na následující období
20. Přehled přijatých usnesení
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Starosta otevřel rozpravu, do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce.
O návrhu usnesení bylo hlasováno:
Pro: 9
Proti: Nehlasoval: -

Usnesení číslo 51/20 bylo přijato všemi devíti hlasy.

3. Zpráva o ověření zápisu z předešlého zasedání
Ověřovatelé zápisu paní Dudlová a pan Švarc schválili zápis ze zasedánf zastupitelstva obce dne 25. 6.
2020 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 25. 6. 2020.
O návrhu usnesení bylo hlasováno:
Pro:9
Proti: Nehlasoval: -

Usnesení číslo 52/20 bylo přijato všemi devíti hlasy.
V 19, 08 hodin se dostavil zastupžtel Irig. Miloslav Oliberius.

4. Volba ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu pana Romana Bystřického a pana JUDr.

Čelechovského a otevřel tomuto k bodu rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Romana Bystřického

a pana JUDr. Michala Čelechovského.
O návrhu usnesení bylo hlasováno:
Pro: 10
Proti: -

Nehlasoval: -

Usnesení číslo 53/20 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 stavu finančních prostředků:
BěiýúčetuKBč.3223-381/0100 9.492.332,14Kč
Běiý účet u KB č. 43-541400277/0100

Účet-ČNB'č. 94-5317381/0710

78-354,15 Kč

1.958.916,24 Kč

Pohledávky po době splatnosti
Závazky po době splatnosti

4.000,- Kč (za kom. odpad, psy a hr?bitovni poplatky)
0,- Kč

Starosta otevřel rozpravu ke stavu finančních prostředků obce.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

Starosta uzavřel rozpravu a vyhlašuji 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 54/20 bylo přijato všemi deseti hlasy.
6. Informace o činnosti obecního úřadu

Starosta informoval o činnosti úřadu, střídání dovolených, o přípravě zmkázky na opravu cho?
v Oseku, na kterou dostane obec dotaci od Plzaňského kraje ve výši 500-000 Kč a o přípravě na audit.
Dále informoval o sečení trávy po obci, úklidu a svozu kontejnerů, nakládání a svozu v;ctví a trávy,
údrzbě techniky, úklidu košů, výpomoci škole a firmě DYBS, která prováděla nové chodm'ky na

Vitince a o přípravných pracích na koncert na Kamýku.
Starosta vyhlásil rozpravu.

Do rozpravy se pfihlásil p. Pokštefl s tím, že četa seká také okolo kostela. Starosta sdělil, že ano, že
letos už dvakrát četa okolo kostela sekala. Dále pan Pokštefl sdělil, že ho nebaví poslouchat lidi, že mu
hodně lidí řeklo, že pracovníci čety sedí celé dopoledne na návsi, při sekání starého hřiště, aby si tam

dali kontejner a nejezdili na skládku. K tomu pan JUDr. Čelechovský sdělil, že to nejde jen tak přejít,

zda je možné zjistit, kde, kdy a co dělají, zda to zjistí z jejich evidence. Pan Chochola sdělil, že
evidenci mají, co každý den dělají, ale ne kde a kdy je každý pracovnflc- Dále sdělil, že na Kamýku
sekali bez ochranných prostředků. Sdělil, že je třeba zpřísnit dozor nad technikem. Dále se zeptal, zďa
potřebují pomoci s přípravou na koncert. Dále se přihlásila paní Ing. Dudlová, že když se podívá na

organizační řád tec? že je toho tmn hodně, zda není třeba to posílit. JUDr. Čelechovský sdělil, že
dělal i na Kamýku, k tomu starosta sdělil, že tam pomáhal sekat křovinořezem, jelikož se zaměstnanci
střídali o dovolených. Dále se zeptal pan Pokštefl na idost Českého rybářského svazu, že chtějí opět

Kněžský rybm'k, že ho rybáři nechali zm? a nyní, když je upravený, tak o něj zase žádají, sdělil, že
tam chtějí hasiči dělat závoďy dětí a kdyby to dostali rybáři, tak by tmn hasiči nemohli. Požádal, aby se
to projednalo s Tomášem nebo Martinem Košařem, zda by nevedli kroužek rybářů oni a nedávat to
svazu rybářti v Rokycanech. Dále se pan Pokštefl zepta} na protokol o kontrole od hasičů, k tomu
starosta sdělil, že to dopadlo dobře, bylo vše doloženo a protokol je bez závad. Dále paní Výt+orná

přečetla ďopis od OZOS Osek jako poděkování hasičům, kteří pomáhali při požáru v jejich objektu.
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Dále se přihlásil pan Bystřický opět k otázce čety, že když zaměstnanci neposlouchají part'áka, že je to

chyba. JUDr. Čelechovský se zastal p. Bystřického a -Pokštefla, že to nefunguje-tak, jak by mělo.
Starosta se pracovníků čety zastává, protože je za nimi práce vidět. Pan Bystřický sdělil, že obec
Volduchy je lépe vysekaná než Osek a sdělil, že má také odezvy od lidí, jako pan Poštefl. Dále se ještě
přihlásil pan Sinkule k rybníku, že je třeba se nejdříve domluvit s oseckými rybáři.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil náwh na usnesenf
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti obecního úřadu.
O návrhu usnesení bylo hlasováno:
Pro: 10
Proti: Nehlasoval: -

Usnesení číslo 55/20 bylo přijato všemi deseti hlasy.

7. Kontrola plnění předchozích usnesení
Starosta informoval o nesplněných usneseních z minulých zasedání:
Usnesení číslo 46/20

Zastupitelstvo obce Osek ukládá obecnímu úřadu zadat projektovou dokumentaci pro záložní zdroje
elektrické energie pro vodovod a kanalizaci.

- starosta sdělil, že usnesení je splněno, jsou zadány projekty a čeká se na jejich vyhotovení.
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.

Do rozpravy se přihlásil JUDr. Čelechovský a zeptal se, zda se odsouhlasil i projekt pro školu. Starosta
odpověděl, že ano.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásili náwh na usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu starosty obce splnění usnesení číslo 46/20.
O návrhu usnesení bylo hlasováno:
Pro: 10
Proti: Nehlasoval: -

Usnesení číslo 56/20 bylo přijato všemi deseti hlasy.

8. Informace k plnění rozpočtu k 30. 6. 2020
Starosta sdělil, že informaci o plnění rozpočtu zastupitelé obdrželi a otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje informaci o plnění rozpoětu k 30. 6. 2020.
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O návrhu usnesení bylo hlasováno:
Pro: 10
Proti: Nehlasoval: -

Usnesení číslo 57/20 bylo přijato všemi deseti hlasy.

9. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s ČEZ
Distribuce č. IV-12-0014868/l
Starosta sdělil, že smloum č. IV-12-0014868/1 zastupitelé obdrželi, jedná se o místní komunikaci u
Františka Pokštefla.

Starosta otevřel rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Osek schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ě. IV-12-

00148ň8/1, Osek, RO, p. č. 1214/3-, kNN s ČEZ Distribuce a. s. za jednorázovou náhradu 1.200,Kč.

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

Usnesení číslo 58/20 bylo přijato všemi deseti hlasy.

10. Povolení výjimky zpočtu dětí vmateřské škole pro školní rok
2020/2021

Starosta sdělil, že žádost ze ZŠ a MŠ Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace zastupitelé
obdrželi a otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se přihlásil pan Sinkule, zda je tolik dětí ve třídě, že jiné školky nemají děti.
Starosta sdělil, že je dost dětí.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Osek povoluje výjimku zpočtu dětí vmateřské škole pro školní rok
2020/2021 v Základní škole a Mateřské škole Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace,
v běžné třídě předškoláků do 28 dětí.
O návrhu usnesení bylo hlasováno:
Pro: 10
Proti: Nehlasoval: -

Usnesení číslo 59/20 bylo přijato všemi deseti hlasy.
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1l. Schválení organizačního řádu OÚ Osek
Starosta sdělil, že návrh organizačního řádu zastupitelé obdrželi k prostudování a k připomínkám.
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.

Do rozpravy se přihlásila paní Ing. Dudlová, že je v organizačním řádu hodně činností a že by chtěla
poděkovat všem tvůrcům a dále se zeptala, od kdy bude směrnice platit.

JUDr. Čelechovský sdělil, že od schválení. Paní Ing. Dudlová navrhuje tam účinnost doplnit.
Dále se přihlásil JUDr. Čelechovský k článku 2, odst. 3 bod 27 - administrativní úsek - a to
k povolování kácení stromů - přesunout to do působnosti technika a podal protinávrh.

Starosta uzavřel rozpravu a JUDr. Čelechovský vyhlásil návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Osek schvaluje vnitřní směrnici č. 2/2020 0rganizační řád Obecního úřadu
Osek s tím, že v článku 2, odstavec 3, bod 27 se vypouští slova ,,a povolování kácení stromů?.
O návrhu usnesení bylo hlasováno:
Pro: 8
Proti: -

Nehlasoval:2 - Peroutka a Ing. Dudlová
Usnesení číslo 60/20 bylo přijato osmi hlasy.

12. Schválení prodeje Multikáry a štěpkovače
Starosta sdělil, že navrhuje prodat nevyužité stroje - starou Multikáru a štěpkovač, místo kterých má
obec modernější stroje. Prodejní cenu štěpkovače navrhuje na 70 000,- Kč, zůstatková účetnf hodnota
je 9 594,- Kč, štěpkovač je z roku 2011. Prodejní cenu Multikáry navrhuje na 120.000,- Kč, multikára
je zroku 1988 koupena pro obec Osek vroce 2004 za 238.000 Kč. Navrhované ceny projednal
s odborným prodejcem.
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se přihlásil pan Pokštefl, zda četa používá vysavač na listí. Zaměstnanci čety odpověděli,
že ne, že je to nepraktické. K tomu pan Pokštefl sdělil, že by bylo možné ho přimontovat na korbu
multikáry a používat ho.

Dále pan starosta sdělil, že na pracovní schůzce se domluvili, že si obec multikáru ponechá. Pan
Pokštefl opět sdělil, že by se multikára vyplatila v zimní na sypač a v létě přidělat vysavač listí. Pan

JUDr. Čelechovský sdělil, že je nepraktické schválit 70.000 Kč, bylo by vhodnější dát například
nejvyšší nabídce.

Starosta uzavřel rozpravu a byl vyhlášen protinávrh usnesení JUDr. Čelechovského:
Zastupitelstvo obce Osek schvaluje prodej štěpkovače za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však
65.000,- Kč.
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O návrhu usnesení bylo hlasováno:
Pro:10
Proti: Nehlasoval: -

Usnesení číslo 61/20 bylo přijato deseti hlasy.
Návrh usnesení ohledně prodeje Multikáry vzal starosta zpět.

13. Schválení nákupu zametacího stroje a nádrže na pitnou vodu
Starosta sdělil, že materiál k tomuto bodu byl zaslán všem zastupitelům e-mailem, nabídky na nádrže na
pitnou vodu také všichni obdíželi.

Starosta otevřel rozpravu k nádrži na pitnou vodu. Sdělil, že se na pracovní schůzce domluvili pro
levnější variantu nádrže. K tomu pan Pokštefl sdělil, že nerezové nádíže praskají.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Osek schvaluje nákup nádrže na pitnou vodu za cenu 162.000,- Kč.
O návrhu usnesení bylo hlasováno:
Pro: 10
Proti: Nehlasoval: -

Usnesení číslo 62/20 bylo přijato všemi deseti hlasy.

Dále starosta vyhlásil rozpravu knákupu zametacího stroje. Sdělil, že jednal se starostou obce
Holoubkov, kde mají jiný typ zametače a využívají ho i v zimě na úklid chodníků pomocf kartáčem.
Sdělil, že chodníků přibývá, a že už v současné době by bylo třeba chodníky zamést, jelikož jsou
znečištěny od traktorů a kombajnů z OZOSu a zárnková dlažba se s tímto strojem dobře vyčistí Do
rozpravy se přihlásil p. Sinkule a zeptal se, kdo s tímto strojem bude jezdit. Starosta sdělil, že najde
nějakého schopného důchodce. Dále se zeptal pan Pokštefl, zde stroj bude na chodníky, nebo na silnice.
Starosta sdělil, že na chodnfky. Pan Pokštefl sdělil, že není špína na chodnících, že by se raději mělo
zastřešit Miště ve škole, než kupovat tento stroj. Ktomu starosta sdělil, že dobrovolní hasiči jsou

vybaveni lépe než profesionální hasiči. Dále se přihlásil JUDr. Čelechovský s tím, že neví, jakou techniku
obec má, žádá, aby se do příště zpracoval seznam veškeré techniky, že bydlí v obci hrozně dlouho, a že si
nikdo nestěžoval na chodníky. Sdělil, že pouze na chodníku u Levých je nepořádek a že se chodníky
uklízí silou lidských paží a že neslyšel, že by někoho tížil problém zametání chodníků. K tomu oponoval
pan Ing. Oliberius a sdělil, že se tohoto problému začal všímat a je to třeba vnímat a koukat na to, a je
třeba o chodníky pečovat. Nejdříve váhal, ale když se na to zaměřil, tak je pro to koupit, protože problém
s úklidem chodníků bude. K tomu starosta sdělil, že nečistoty zanáší kanály a jde to do kanalizace. Paní
Ing. Dudlová sdělila, že u nich taky čistili koše v kanálech a byly hodně plný.
Dále se přihlásil pan Bystřický, jak se to bude likvidovat, ten odpad z těch chodníků a jak to vypadá s
kompostárnou. Starosta sdělil, že se pracuje na provozním řádu, projekt na eletro a zpracovává se projekt
na celou kompostárnu. Poté pan Pokštefl informoval o úklidu oleje v ulici na Litohlavy a hasiči to
zasypali sorbentem a zůstalo to tarn. Dále se se zeptal na přídavné zařízení na tento stroj, starosta sdělil,
že je k tomu pouze kartáč, ostatní by se dokupovalo.
Pan Ing. Trunec informoval o zámkové dlažbě, která pak zaroste a musí se o to pečovat.
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Starosta sdělil, že na opravu chodníků na Rokycany se dělají návrhy jak na zámkovou dlažbu, tak na
asfalt. Pan Pokštefl dále navrhl, že u pana Jaroše by chtělo v části vyndat zámkovou dlažbu a dát tam
beton, protože při přejezdu hasičského auta dlažba vypadává.
Starosta dále poděkoval panu Janoutovi, který dělal na Vitince technický dozor, za jeho záslužnou
činnost. K zametacímu vozu pan Bystřický se zeptal, zda je možné to vyzkoušet, Pan Pokštefl také

požádal, aby se domluvila ukázka stroje K tomu pan JUDr. Čelechovský- sdělil, že nemáme vodu a
budeme čistit chodnfky, že by se ty peníze měly dát do vodnfch zdrojů. K tomu starosta sdělil, že voda

není pouze na Vitince a tam se studna nebo vrt bude dělat. JUDr. Čelechhoský sdělil, že by se těch
vodních zdrojů mělo udělat co nejvíce, není proti, koupit zametací vůz, ale ne ted'. Poslední se přihlásil
pan Ing. Oliberius k tomu, že voda na Vitince teče do kanalizace, každý den vyteče do kanalizace cisterna
vody, původní vodovod byl plánovaný z Levče, také tarn vyíéká voda, drenáže jsou ucpané a projektantka
tam naplánovala přehradu.

O návrhu usnesenf o koupi zarnetacího vozu se nehlasovalo, starosta vzal tento návrh zpět.

14. Schválení nákupu pozemků p. č. 630/16, 755/25 a 755/48 (PK) v k. ú.
Osek u Rokycan
Starosta sdělil, že v současné době obec nemá žádný vhodný pozemek na případnou výměnu pozeínků

od SPÚ, například pozemek pro budování studny a v místě hlavního zdroje vody, přečerpávací stanice
ve Volduchách a podobně. Jelikož SPÚ žádné pozemky neprodá, pouze vymění za 1,5 násobek plochy,
chceme mít pozernky vrezervě pro případnou výměnu. Dále ale vsouvislosti sprobíhajícími

Komplexními pozemkovými úpravami byl vznesen dotaz na zpracovatele KoPÚ, zda pořízení těchto
pozemků obcí nebude zahrnuto do zápočtu a použití na společná zařízení (komunikace k pozemkům).
Bylo nárn sděleno, že v našem případě budou kráceni vlastníci o 70 m / ha, proto nám toto nelze zaručit.
Proto navrhuje s koupí těchto pozemků posečkat do sdělení stanoviska státního pozemkového úřadu.
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.

Do rozpravy se přihlásil JUDr. Čelechovský s tím, podle jakého zákona by to obci sebrali. Paní Ing.
Dudlová sdělila, že podle zákona o pozemkových úpravách. Paní Výborná informovala o krácení
pozemků všech vlastníků a sdělila, že se to pořád přepočítává. Paní Ing. Dudlová sdělila, že se na
společná zařízení nejdříve použijí státní a obecní pozemky. Paní Výborná dále inforínovala o pozemcích
na vrty na Vitince.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení

Zastupitelstvo obce navrhuje odložit schválení kupní smlouvu na pozemky p. č. 630/16, 755/25 a
755/48 (PK) v k. ú. Osek u Rokycan.
O návrhu usnesení bylo hlasováno:
Pro: 10
Proti: Nehlasoval: -

Usnesení číslo 63/20 bylo přijato všemi deseti hlasy.

15. Schválení nákupu pozemku p. č. 96/4 v k. ú. Vitinka
Starosta sdělil, že na uvedeném pozemku se nachází rnfstní komunikace, proto chce pozemek odkoupit
pro obec za dohodnutou cenu 30.000 Kč. Zjištění tohoto stavu bylo při digitalizaci katastru Vitinka.
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Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.

Do rozpravy se přihlásil JUDr. Čelechovský s tím, že je chyba v návrhu smlouvy, že Vitinka není obec.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlašuji návrh na usnesení

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na pozemek p. č. 96/4 v k. ú. Vitinka o výměře 286 m2
m za cenu 30.000 Kč.

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

Usnesení číslo 64/20 bylo přijato všemi deseti hlasy.

16. Rozpočtové opatření
Starosta sdělil, že se jedná pouze o přesun prostředků z paragrafu 2219 - chodníky a otevřel tomuto
bodu rozpravu.
Do rozpravy se přihlásil Ing. Oliberius, že jsou tam přesunuty penfze na zametač a nebylo to schváleno.
Paní Výbomá sdělila, že tam peníze zůstanou, kdyby se to nekoupilo.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6, kterým se přesouvají prostředky
opatřením číslo 19 V - 22 V.
O návrhu usnesení bylo hlasováno:
Pro: 10
Proti: Nehlasoval: -

Usnesení číslo 65/20 bylo přijato všemi deseti hlasy.

17. Návrh Změny č. 1 Územního plánu obce Osek
Starosta sdělil, že se jedná o změnu územního plánu v části Vitinka - Hudlice, kterou podali Veletovi a
o směnu pozemků z úzeínní rezervy do návrhu, aby jim to mohlo být umožněno. Zastupitelé obdrželi
k tomu podrobné informace.
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.

Pan JUDr. Čelechovský se zeptal, proč má obec platit p. Pelechovi, že by si to měli platit Veletovi. Panf
Výborná sdělila, že to obec musí zajistit a s Veletovými se udělá dohoda a zaplatí si to sami.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení
9

Zastupitelstvo obce Osek

schvaluje záměr pořízení Změny č. l územního plánu Osek zkráceným způsobem za podmínky

uhrazení nákladů na její pořízení a zpracování, věetně vyhotovení úplného znění 'Územního plánu
Osek, ze strany pana Jiřího Ve4ety, Volduchy 72

schvaluje pořizovatelem Změny č. 1 územního plánu Osek Obecní Ůřad Osek, který zajistí splnění
kvalifikaěních požadavků pro výkon územně plánovací ěinnosti uzavřením smlouvy mezi obcí
Osek a příslušnou oprávněnou osobou

schvaluje paní Jaroslavu Výbornou jako určeného zastupitele ve věci pořizování Změny č. 1 ÚP
Osek

schvaluje uzavření příkazní smlouvy na zajištění pořízení změny č. l územního plánu Osek s Bc.

Petrem -Pelechem, Smrková 38, Plzeň, IČO '079265-29
O návrhu usnesení bylo hlasováno:
Pro:9

Proti: 1- JUDr. Čelechovský
Nehlasoval: -

Usnesenf číslo 66/20 bylo přijato devíti hlasy.

18. Převzetí kanalizační přípojky v průmyslové zóně
Starosta sdělil, že v příloze zastupitelé obdrželi stanovisko Osecké obecní vodárenské s. r. o., která s
návrhem nesouhlasí. Obecní úřad se připojuje ke stanovisku Osecké obecní vodárenské s. r. o.
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.

Do rozpravy se přihlásil pan Pokštefl s otázkou, proč se s tím nesouhlasí vodárenská společnost.
Starosta sdělil, že větev kanalizace
je po celé průmyslové zóně, průměr nesplňuje a byly by s tím jen
:)e
čel?
problémy. Dále se přihlásil JUDr. Čelechovský
s tím, že nenašel žádnou žádost Ing. Kozla a navrhuje o
tom nehlasovat.

Starosta vzal návrh na usnesení zpět a o tomto bodu se nehlasovalo.

19. Návrh znění smlouvy o dodávce vody a odvádění a čištění odpadní
vody na následující období
Starosta informoval o smlouvě a sdělilo, že pan. Hůza - jednatel OOV s. r. o. zpracoval materiál za
Oseckou obecní vodárenskou s. r. o. Dále uvedl, že pan Sloup - dmhý jednatel OOV s. r. o. navrhuje
zvýšit odměnu jednateli p. Bc. Hůzovi o 2.000 Kč s účinností od 1. 8. 2020.
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.

Do rozpravy se přihlásil pan Pokštefl a sdělil, že se dala OOV s. r. o. půjčka, je pro jim tento dluh
odpustit. Dále se přihlásil JUDr. Čelechovský a sdělil, že doposud nebyla schválena smlouva o dodávce
vody a odvádění a čištění odpadní vody. K návrhu pana Sloupa navrhuje udělat pracovní schůzku valné
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hromady, až se udělá nové vyúčtování, cena vody se zvedne a dluh se smázne. Dále pan Janout sdělil, že
by se měl dluh smáznout vyšší cenou vody, tím to zaplatí i občané Volduch a ne jen obec Osek. JUDr.

Čelechovský nawhuje část bodu ohledně smlouvy odložit na další zastupitelstvo a jednat pouze o
navýšení odměny pro jednatele p. Bc. Hůzu.

Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení, který JUDr. Čelechovský upravil:
Zastupitelstvo obce při výkonu působnosti valné hromady Osecké obecní vodárenské s. r. o. IČO
27983781 zvyšuje měsíční odměnu jednateli Bc. Josefu Hůzovi od 1. 8. 2020 o 2.000 Kč.
O návrhu usnesení bylo hlasováno:
Pro: 10
Proti: Nehlasoval: -

Usnesení číslo 67/20 bylo přijato deseti hlasy.

17. Přehled přijatých usnesení
Přijata byla usnesení od čísla 51/20 do čísla 67/20, tj. 17 usnesení.

Zasedání zastupitelstva obce ukončeno ve 21 hodin 37 minut.
Zapsala: Nová
Dne: 25. 8. 2020
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JUDr. Michal Čelechovi
ověřovatel zápisu

Roman Bystřický
ověřovatel zápisu
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starosta
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