Usnesení zastupitelstva obce Osek
ze zasedání ZO dne 24. září 2015

usnesení číslo 65/ 15

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce spřidáním bodu
Schválení kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitosti.
usnesení číslo 66/ 15

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o ověření zápisu ze zasedání dne 30. 7. 2015.

usnesení číslo 67/15

Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Ing. Kozla a pana JUDr.
Čelechovského.

usnesenf číslo 68/15

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výši finančních prostředků na běžných úětech,
pohledávkách a závazcích po době splatnosti.

usnesení číslo 69/15

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu.

usnesení číslo 70/15

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce splnění usnesení číslo 16/15 a o
nesplnění usnesení ěíslo 45/}4, 5/15 bod 3., a 7/15.

usnesení číslo 71/15

ZO - schvaluje realizaci podlimitní veřejné zakázky s názvem "Svoz komunálního odpadu"
ve zjediiodušeném podlimitním řízení na základě zákona č. 137/2006 sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na služby svozu komunálního odpadu na dobu
neurěitou.

ZO - schvaluje stanovení předpokládané hodnoty a zadávací podmínky podlimitní veřejné
zakázky s názvem "Svoz komunálního odpadu", které jsou přílohami návrhu usnesení
ZO - schvaluje tento seznam min. 5 uchazečů pro oslovení Výzvou pro podání nabídek na
veřejnou zakázku s názvem "Svoz komunálního odpadu" zadávanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení

I LIDRONE, spol. s.r.o., IČ 49786105, sídlo Plzeň - Koterov, Skladová 488/10, 326 00
- Rumpold - R-Rokycany s.r.o., IČ 26219357, sídlo Jiráskova 32, Plzeňské Předměstí, 337 0l

Rokycany

- AVE CE!, odpadové hospodářství s.r.o., IČ 49356089, sídlo Praha 10, Pražská 1321/38a, 102
00

- Becker Bohemia s.r.o., IČ 61776572, sídlo Dýšina 297, 330 02
- SITA CZ a.s., IČ 25638955, sídlo Praha 2 Vinohrady, Španělská 10/1073, 120 00
ZO - jmenuje jedinou Hodnotící komise k otevření obálek s nabídkami, k posouzení splnění
kvalifikace uchazeěů, k posouzení a hodnocení nabídek předložených uchazeěi ve složení
1

1) členové komise
a) Vladimír Janout, trvale bytem Osek ě. p. 294
b) Jaroslav Peroutka, starosta obce
c) Pavel Sloup, zaměstnanec obce

d) Josef Švarř, zastupitel obce

e) František Pokštefl, zastupitel obce
f) Rostislav Moravec, trvale bytem Osek č. p. 303
g) Ivana Loukotová, trvale bytem Osek ě. p. 215
h) Ing. Jaroslav Dobiáš, trvale bytem Osek ě. p. 280
i) Ing. Ladis}ava Plimlová, trvale bytem Osek č. p. 214
2) náhradníci (ve stejném pořadí jako členové komise, vždy konkrétní náhradník za
konkrétního ělena komise)
a) František Sommr, zaměstnanec obce
b) Jaroslava Výborná, místostarosta obce
c) Ing. Miloslav Oliberius, zastupitel obce
d) MVDr. Lenka Bejčková, zastupitel obce
e) Ing. Eva Dudlová, zastupitel obce
f) Ing. Jan Cafourek, zastupitel obce
g) Jaroslav Hlůžek, zastupitel obce

h) JUDr. Michal Čelechovský, zastupitel obce
i) Milena Bradová, zaměstnanec obce
ZO - pověřuje starostu obce Jaroslava Peroutku podpisem Výzvy k podání nabídek na
podlimitní veřejnou zakázku s názvem "Svoz komunálního odpadu" zadávanou ve
zjednodušeném podlimitním řízení
ZO - ukládá starostovi obce Jaroslavu Peroutkovi zajistit odeslání Výzvy k podání nabídek
na podlimitní veřejnou zakázku s názvem "Svoz komunálního odpadu" výše uvedeným
uchazečům

ZO - ukládá starostovi obce Jaroslavu Peroutkovi zajistit předložení výsledku podlimitní
veřejné zakázky s názvem "Svoz komunálního odpadu" Zastupitelstvu obce.

a usnesení číslo 72/ 15

Zastupitelstvo obce povoluje výjimku z počtu žáků v mateřské škole pro školní rok 2015/2016
v Základní škole a Mateřské škole Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace, v běžné
třídě do 28 dětí.

usnesení číslo 73/15

Zastupitelstvo obce umožňuje hlasovat Ing. Evě Dudlové při schválení dohody o poskytování
pečovatelské služby.

usnesení číslo 74/15

Zastupite}stvo obce schvaluje Dohodu o poskytování pečovatelské služby mezi Městem
Rokycany a Obcí Osek a pověřuje starostu jejím podpisem.
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usnesení čfslo 75/15

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od Plzeňského kraje zdotačního programu
,,Podpora jednotek sborů dobrovolných hasiěů obcí Plzeňského kraje v roce 2015? ve výši 4.
303,- Kě a pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace.

usnesení číslo 76/15

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p. ě. 589/26 v k. ú. Osek u

Rokycan o výměře 142 m2 mezi Obcí Osek a Ing.- TommÍem Říhou a Ing. Lucií Švarcovou za
cenu 12.780,- Kč s vložením věty do smlouvy v článku 6 bod l) ,,Daň z převodu nemovitosti
podá a zaplatí strana kupující? a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

usnesenf číslo 77/15

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
- služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-0003791/VB/002 mezi Obcí Osek a

ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
usnesení číslo 78/ 15

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ě. IV-12-

00088'06/003 mezi Obcí OseÍk a ČEZ Distribuce, a. s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
usnesení číslo 79/15

Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení územní studie do územního plánu pro lokality
bydlení - plocha smíšená obytná vesnická a to lokalita vpravo při vjezdu do obce od
Rokycan a lokalita na Litohlavské.

usnesení čfslo 80/15

Zastupitelstvo obce neschvaluje území na parcele p. č. KN 822/76 v k. ú. Osek u Rokycan
vymezit v územním plánu Osek jako občanskou vybavenost pro rozvoj školských zařízení.

usnesení číslo 81/15

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu o převodu vlastnického práya-k nemovitosti mezi

SvazeÍm DTJ České republiky a Obcí Osek na koupi pozemku p. ě. }2)ÍÍ o výměře 4 996 m2

za cenu 1.998.400,7 Kě a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
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Ing. Jan Kozel
ověřovatel zápisu
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Jaroslav Peroutka
starosta

Jaro,sÍava Výborná
mÍstostarosta
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