Zápis č. 7/2013
ze zasedání zastupitelstva obce Osek
konaného dne 12.12.2013
Zasedání zahájil starosta v 18,04 hodin.
Při zahájení byli přítomni: Jaroslav Peroutka
Jaroslava Výborná
JosefŠvarc
Ing. Jan Cafourek (odešel v 18,23 h)
Jaroslav Hlůžek
(dostavil se v 18,15 h, odešel v 18,23 h)
František Pokštefl
Ing. Eva Dudlová
Ing. Miloslav Oliberius
MVDr. Lenka Bejčková (odešla v 18,23 h)
Omluveni: Ing. Jan Kozel
JUDr. Michal Čelechovský

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

2. Schválení programu 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 ajejich závazcích ke dni konání zasedání
6. Informace o činnosti obecního úřadu
7. Kontrola plnění předchozích usnesení
8. Schválení dodatku Č. 7 ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Osek, okres Rokycany, p.o.
9. Zpráva finančního výboru
10. Zpráva kontrolního výboru
11. Schválení odměn pro členy kontrolního výboru
12. Schválení rozpočtového opatření
13. Schválení rozpočtu obce na rok 2014
14. Obecně závazná vyhláška Č. 1/2013
15. Schválení konceptu zápisu do kroniky za rok 2013
16. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
17. Schválení priorit pro trategický plán rozvoje obce Osek
18. Přehled přijatých usnesení
Starosta otevřel rozpravu
Do rozpravy se přihlásila MVDr. Lenka Bejčková - byl porušen jednací řád zastupitelstva,
rozpočtové opatření nebylo předloženo zastupitelům v materiálech 7 dní před konáním
zasedání, ale měli jej k nahlédnutí na stole před zahájením jednání ZOo

Účetní vysvětlila, že se jedná jen o dvě řádky jde o přesun prostředků z ČOV (snížení
nákladů) na dobudování víceúčelového hřiště v ZŠ.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce.

o návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 7
Zdržel se: 1 (MVDr. Bejčková)
Usnesení číslo 327 bylo přijato sedmi hlasy.

3. Zpráva o ověření zápisu z předešlého zasedání
Ověřovatelé zápisu pan Ing. Miloslav Oliberius a pan Ing. Jan Kozel schválili zápis
ze zasedání zastupitelstva obce dne 24.10.2013 bez připomínek.
Starosta otevřel rozpravu k zápisu z předešlého zasedání za.
Do rozpravy se přihlásila MVDr. Bejčková s připomínkou k bodu Č. 6
- je to vytržené z kontextu, žádá, aby v zápise bylo napsáno že čekala na OÚ až paní
Výborná zavolá JUDr. Čelechovskému zda jim může být vydána Povodňová kniha.
Starosta ukončil rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o ověření zápisu ze zasedání
dne 24. 10.2013.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 7
Zdržel se: 1 (MVDr. Bejčková)
Usnesení číslo 328 bylo přijato sedmi hlasy.

4. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta paní MVDr. Lenku Bejčkovou, ale omluvila se, že do
10 dnů zápis nestihne zkontrolovat byl tedy navržen pan Josef Švarc a Ing. Jan Cafourek.
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Josefa Švarce a pana
Ing. Jana Cafourka.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 7
Zdržel se: 1 (Ing. Cafourek)
Usnesení číslo 329 bylo přijato sedmi hlasy.
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5. Zpráva o stavu finančních prostředků
konání zasedání

Běžný účet
Běžný účet
Běžný účet
Pohledávky

u KB
3223-381/0100
u KB č. 43-541400277/0100
u ČNB
94-5317381/710
po době splatnosti
č.

č.

obce a jejich závazcích ke dni

1.042.155,38 Kč
88. 703,24 Kč
217.374,56 Kč
2.400,- Kč (kom.odpad,pes,hřbitov)

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 o výši finančních
účtech, pohledávkách a závazcích po době splatnosti.

prostředků

na běžných

o návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 8
Usnesení číslo 330 bylo přijato osmi hlasy.

6. Informace o činnosti obecního úřadu
Informace o činnosti obecního úřadu
Starosta informoval,
že v pracovní četě k poslednímu
listopadu ukončili pracovní poměr
pracovníci, na něž obec dostávala dotaci od Úřadu práce. V četě zůstávají 2 pracovníci
budou zajišťovat zimní údržbu místních komunikací.
Probíhá výroba radlice na Etesii, která bude sloužit na úklid sněhu z chodníků.
V 18,15 h se dostavil Jaroslav

Hlůžek

Informace o došlé poště od č.j. 543/13 do č.j.636/13.
Starosta otevřel rozpravu.
Do rozpravy se přihlásil:
Ing.Oliberius
č.j. 571/13 - Marie Faloutová, Vitinka (Žádost o poskytnutí finančního
příspěvku na generální opravu osobního automobilu na nákup zimních
pneumatik)
Starosta - paní Faloutová si požádala o příspěvek, byla vyzvána k předložení dokumentů
MVDr. Bejčková č.j. 593/13- Petr Barták, Vitinka (Žádost o pronájem KZ Vitinka)
Starosta - pan Aubrecht který měl KZ Vitinka v pronájmu požádalo ukončení nájemní
smlouvy, nabídka pronájmu je vyvěšena, o pronájem požádal pan Barták.
Jaroslav Hlůžek - minule se ptal na dopis od pana hejtmana ke konání schůzky k veřejným
zakázkám a starosta mu řekl, že schůzka byla zrušena. Přečetl článek, kde
hejtman informovalo
konání této schůzky.
Starosta - omluvil se minule to řekl, ale na této schůzce k veřejným zakázkám byl.
Při dotazu pana Hlůžka na minulém zasedání ZO k této schůzce si to spletl s jinou
akcí, která se konala o několik dní později také v hotelu Primavera a byla zrušena.
Jaroslav Hlůžek - byl někdo na schůzce k povodňové komisi, chtěl by vědět, co tam bylo.
Jaroslava Výborná - na této schůzce byla s panem starostou
Jaroslav Hlůžek - chce vědět datum a která schůzka byla zrušena
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Zastupitelé sdělili Jaroslavu Hlůžkovi, že starosta se omluvil, jeho vysvětlení jim stačí a
upozornili ho že se chová nevhodně. Poté Jaroslav Hlůžek, MVDr. Lenka Bejčková
a Ing. Jan Cafourek jednací místnost opustili.

V 18,23 h odešel Jaroslav Hlůžek
Ing. Cafourek
MVDr. Bejčková

Starosta ukončil rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu.

o návrhu

usnesení bylo hlasováno.

Pro: 6
Usnesení číslo 331 bylo přijato šesti hlasy.
Protože zastupitelé Jaroslav Hlůžek Ing. Cafourek a MVDr. Bejčková odešli z jednání ZO
a Ing. Cafourek byl schválen jako ověřovatel zápisu vyhlásil starosta návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení číslo 329 a schvaluje
pana Františka Pokštefla a pana Josefa Švarce.

o návrhu

jako ověřovatele

zápisu

usnesení bylo hlasováno.

Pro: 6
Usnesení číslo 332 bylo přijato šesti hlasy.

7. Kontrola plnění předchozích

usnesení

Z minulých zasedání:
Usnesení číslo 38 - Zastupitelstvo obce schvaluje záměr výstavby cyklostezky na trase Osek
- Volduchy prostřednictvím DSO Horní Berounka na využití dotačního
titulu Státního fondu dopravní infrastruktury a ukládá obecnímu úřadu:
4. - do konce roku 2011 dosáhnout vlastnických práv nebo
jiných věcných práv umožňujících stavbu cyklostezky k dotčeným
pozemkům
- body č. 1 - 3 splněny, bod č. 4 - prozatím nesplněn, zbývá pozemek od
PF, čeká se na územní rozhodnutí a vydání pozemku od Pozemkového
fondu
Usnesení číslo 133 - Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zajistit zpracování plánu
rozvoje obce a strategii investičních záměrů do r. 2015
Rozpracováno - Strategie je na jednání v dnešním programu
Usnesení číslo 296 - Zastupitelstvo obce schvaluje likvidaci nepotřebného majetku, a to
plynového kotle Viadrus o výkonu 105 kW odvozem do sběru kovového
šrotu a prodeje dvoukolového výsuvného žebříku za cenu 5.000 Kč a
ukládá obecnímu úřadu k vyřízení
splněno
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Usnesení číslo 316 - Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění zápisu z minulého zasedání na
návrh pana Hlůžka dle zvukového záznamu.
- splněno
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 o splnění usnesení číslo 296 a
316 a o nesplnění usnesení číslo 38 a 133.

o návrhu

usnesení bylo hlasováno.
Pro: 6
Usnesení číslo 333 bylo přijato šesti hlasy.

8. Schválení dodatku
Rokycany, p. o.

Č.

7 ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Osek, okres

Zastupitelé obdrželi v materiálech návrh dodatku
7 ke zřizovací listině čj. 1476/02. Tímto
dodatkem se navyšuje majetek svěřený škole k hospodaření o hodnotu víceúčelového hřiště.
Starosta otevřel rozpravu.
Do rozpravy se přihlásil Josef Švarc - 1 520 tis Kč je celková částka za hřiště?
Starosta - ano jsou to celkové náklady na vybudování víceúčelového hřiště, včetně
přístupové cesty a ochranných sítí.
Ing. Oliberius - hřiště bude v majetku školy?
Starosta - ZŠ bude mít hřiště ve své evidenci a bude jej odepisovat
č.

Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek Č. 7 ke zřizovací listině Č. j. 1476/02
ze dne 18.9.2002 Základní školy a Mateřské školy Osek, okres Rokycany, příspěvkové
organizace v předloženém znění a ukládá obecnímu úřadu k vyřízení.

o návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 6
Usnesení číslo 334 bylo přijato šesti hlasy.

9. Zpráva finančního výboru
Finanční výbor se zabýval návrhem rozpočtu a doporučil jej ke schválení.
Starosta otevřel rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru, konaného ve dnech
21. a 22. 11.2013.

o návrhu

usnesení bylo hlasováno.

Pro: 6
Usnesení číslo 335 bylo přijato šesti hlasy.

5

10. Zpráva kontrolního výboru
Starosta otevřel rozpravu.
Předseda kontrolního výboru Josef Švarc vysvětlil, že se výbor zabýval kontrolou a
dodržováním jednacího řádu ZO Osek, který schvaluje zastupitelstvo.
Jednací řád je v pořádku.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru č. 4/2013 ze dne 16. 10. 2013.

o návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 6
Usnesení číslo 336 bylo přijato šesti hlasy.
11. Schválení odměn pro členy kontrolního výboru
Návrh odměn zastupitelé obdrželi, starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se přihlásil Josef Švarc - navrhl odměny pro členky, které pracují a scházejí se
na jednáních kontrolního výboru
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu pro členky kontrolního výboru paní Ivanu Plecitou a
Alenu Šaškovou ve výši 4.000 Kč pro každou členku za celé volební období.

o návrhu usnesení

bylo hlasováno.

Pro: 6
Usnesení číslo 337 bylo přijato šesti hlasy.

12. Schválení rozpočtového opatření
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.14, kterým se přesouvají
prostředky rozpočtovým opatřením 99V a 100V z § 2321 položka 5169 na § 3113
položka 6121 ve výši 171 100,- Kč.

o návrhu

usnesení bylo hlasováno.

Pro: 6
Usnesení číslo 338 bylo přijato šesti hlasy.
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13. Schválení rozpočtu obce na rok 2014
Zastupitelům byl návrh rozpočtu poslán před vyvěšením na úřední desce k podání připomínek,
žádná připomínka od zastupitelů nebyla podána. Od občanů došla včera pouze jedna připomínka, a
to od pana Bedřicha Polky ke zřízení kanalizační přípojky řadu B. a paragrafu Odvádění a čištění
odpadních vod je počítáno s 350 tis. Kč, nejdříve bude nutné vyřešit majetkové vztahy, aby bylo
možno požádat o stavební povolení. V případě zahájení této akce, budou peníze převedeny
rozpočtovým opatřením. ávrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce od 22.11.2013.
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se přihlásil:
Starosta - u kanalizační přípojky pana Polky je problém se souhlasem vlastníků po zemřelé
paní Hoblíkové a panu Světlíkovi bez souhlasu dědiců nedostaneme stavební
povolení
Pavel Sloup - stavební povolení z r. 2003 nebylo právoplatné, chyběly tam souhlasy
vlastníků
Starosta - až se vyřeší vlastnické vztahy, kanalizace se vybuduje
Ing. Oliberius - jak je to se stodolou ve statku?
Starosta - Ing. Kozel nám snížil nájem máme zde uskladněny štěpky a uhlí.
Stodola stojí na pozemku tří vlastníků, zatím se nedohodli na prodeji pozemku, až
dojde k dohodě tak stodolu i s pozemkem koupíme.
Josef Švarc - máme nějaký odhad pozemku?
Starosta - předběžná domluva je 150,- Kč/m2
Ing. Dudlová - nezamíchá nám nový občanský zákoník s vlastnickými vztahy?
Pavel Sloup - podle sdělení KN musí být stejný vlastník nemovitosti i pozemku, jinak
nebude možné nemovitost zapsat do KN.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2014 v třídění rozpočtové skladby
podle paragrafů na straně příjmů ve výši 13.500.000,- Kč a na straně výdajů ve výši
13.500.000,- Kč.
O návrhu usnesení bylo hlasováno.
Pro: 6
Usnesení číslo 339 bylo přijato šesti hlasy.

14. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013
Petra Nová vysvětlila, že za odvoz komunálního odpadu budou občané platit 500,- Kč
za osobu. Firmu, která bude odpad vyvážet, vybere komise pro zadávání zakázek,
schůzka se bude konat ve středu 18.12.2013. Byly osloveny tři firmy, ze kterých
bude jedna vybrána.
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o místním poplatku
za provoz systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů s částkou 500,- Kč na jednoho poplatníka.
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o návrhu

usnesení bylo hlasováno.

Pro: 6
Usnesení číslo 340 bylo přijato šesti hlasy.

15. Schválení konceptu zápisu do kroniky za rok 2013
Starosta informoval, že zastupitelé v materiálech obdrželi koncept od paní kronikářky.
Paní Šneberková se zhostila této činnosti dobře, práci vykonává svědomitě.
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje koncept zápisu do kroniky obce Osek za rok 2013.

o návrhu

usnesení bylo hlasováno.

Pro: 6
Usnesení číslo 341 bylo přijato šesti hlasy.

16. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
Jedná se o plynovou přípojku v Kamýku u Vitoušů (p. Doubková).
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 mezi Obcí Osek RWE
GasNet, s.r.o. na parcelu p.č. 937/18 dle KN v k.ú. Osek u Rokycan za úhradu 750,- Kč
a pověřuje starostu jejím podpisem.

o návrhu

usneseni bylo hlasováno.

Pro: 6
Usnesení číslo 342 bylo přijato šesti hlasy.

17. Schválení priorit pro Strategický plán rozvoje obce Osek
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se přihlásila Jaroslava Výborná - Mgr. Lepešková požadovala seznámit
zastupitele s vybranými prioritami ajejich schválení. Pokud zastupitelé
mají ještě nějaké připomínky je možno je zařadit.
Josef Švarc - k tomuto plánu se bude přihlížet při sestavováni rozpočtu?
Jaroslava Výborná - ano
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
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Zastupitelstvo
Přiorita č. 1 Priorita č. 2 Priorita č. 3 -

o návrhu

obce schvaluje priority pro Strategický plán rozvoje obce Osek v pořadí:
Rozvoj veřejné infrastruktury
Rozvoj občanské vybavenosti
Životní prostředí.

usnesení bylo hlasováno.

Pro: 6
Usnesení číslo 343 bylo přijato šesti hlasy.

18. Přehled přijatých usnesení
Přijata byla usneseni od čísla 327 do čísla 343 f tj. 17 usnesení f.
Zasedání zastupitelstva obce starosta ukončil v 19,03 hodin.
Zapsala: Milena Bradová
V Oseku dne 18.12.2013
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