Obec Osov, okres Beroun
ZÁPIS č. 1/2011
ze zasedání zastupitelstva obce Osov,
konaného dne 26.1. 2011 v 18 hodin v kanceláři obecního úřadu
Přítomni: Veverka Zdenek, Kočí Petr,Frýdl Petr , Bolina Bohuslav,
omluveni: Culková Eva, Červenka Daniel
Zapisovatel: Bolinová Jaromíra

Ověřovatelé zápisu: Frýdl Petr
Bolina Bohuslav

Program jednání:
1) zahájení
2) projednání a schválení směrnice č. 1/2011- směrnice časového rozlišení
3) projednání stížnosti paní Švejdové
4) stanovení oddávacího místa a dne v obci Osov
5) oprava chlapeckých WC v budově ZŠ
6) diskuse
7) závěr
1) Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Zdenek Veverka, který přivítal přítomné.
Konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Uvedl, že dva
chybějící zastupitelé jsou omluveni a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášeníschopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání
zastupitelstva obce. Hlasování: pro návrh všichni přítomní členové zastupitelstva.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Frýdl Petr, Bolina Bohuslav, zapisovatelkou J. Bolinová.
Hlasování: pro návrh všichni přítomní členové. Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl schválen.
Pan Veverka sdělil, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva ze dne 29.12. 2010 byl
zvolenými ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédnutí na obecním úřadě. Nebyly proti
němu vzneseny žádné námitky.
2) Zastupitelé projednali směrnici č. 1/2011 - směrnici časového rozlišení. K navržené
směrnici neměl nikdo připomínky ani námitky. Všichni přítomní zastupitelé schvalují
směrnici č. 1/2011 - směrnici časového rozlišení. Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0
Kopie směrnice je přílohou tohoto zápisu.
3) Zastupitelstvo projednalo stížnost paní Švejdové, která si na kluzké komunikaci zlomila kotník
a požadovala od obce finanční odškodnění. Obec Osov ale není vlastníkem této cesty , proto
není zodpovědná za její údržbu .
4) Zastupitelé projednali místo pro oddávání snoubenců v naší obci. Pan starosta navrhl, aby
si snoubenci vybrali místo v katastru obce dle svého přání. Tento návrh schvalují všichni
přítomní zastupitelé. Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0
Starosta dále navrhl oddávací den středu v 18 -19 hodin, Pan Frýdl jako druhý oddávající
navrhl ještě pátek od 13 do 15 hodin. Zastupitelé neměli žádné námitky a připomínky.
Pro návrh oddávacího času ve středu od 18. do 19 a v pátek od 13 do 15 hodin hlasovali
všichni přítomní zastupitelé. Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0
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5) Zastupitelé projednali opravu chlapeckých WC v budově základní školy. Nabídku na
provedení zednických prací zaslal pan Frýdl, na instalaterské práce pan Valkoun a pan
Ducheček. Jejich cenová nabídka byla přibližně stejná. Pan starosta navrhl, aby zednické
práce provedl pan Frýdl a instalaterské pan Valkoun jako místní podnikatel, zejména
proto, že práce je třeba zahájit co nejdříve. Všichni přítomní zastupitelé schvalují tento
návrh. Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0
Pan Frýdl po domluvě s panem Valkounem nabídl termín zahájení prací 3. února 2011,
Všichni přítomní zastupitelé schvalují provedení práce a její zahájení v tomto termínu.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0
6) V diskusi seznámil pan starosta zastupitele s dopisem, který obdržel obecní úřad od pana
Palivce. Pan Palivec v něm upozorňuje na to, že konání větších akcí v prvním patře staré školy
může narušit statiku budovy a je tudíž nebezpečné. Dále upozorňuje, že riziko nese pořádající.
Zastupitelé se tedy rozhodli, že upustí od pořádání veřejných zasedání v patře a pověřili pana
starostu, aby dohodl s panem Novotným, zda by bylo možné uspořádat je v přízemí budovy.
Pan starosta ještě informoval zastupitele, že dojednal dovoz panelů na propadlý topný kanál ve
škole.
7) Starosta poděkoval zastupitelům za účast a zasedání ukončil.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo
s c h v a l u j e:

1) směrnici č. 1/2011 - směrnici časového rozlišení
2) oddávací místo v katastru obce dle přání snoubenců
3) oddávací čas středa 18 – 19 a pátek 13 - 15
4) provedení opravy chlapeckých WC v budově školy
a její zahájení 3. února 2011
5) provedení opravy chlapeckých WC panem Frýdlem a
Valkounem

b e r e n a v ě d o m í: upozornění pana Palivce na rizika pořádání akcí v patře staré
školy
u k l á d á: panu starostovi vyrozumět paní Švejdovou o výsledku jednání o
její stížnosti
s t a n o v í: datum konání příštího zasedání zastupitelstva na 23.2 .2011
Zapsala dne:

………………….

Vyhotovila dne:

…………………..

Bolinová Jaromíra:

Ověřovatelé: Frýdl Petr………………. ……

………………………..

starosta:………………………...

Bolina Bohuslav. …………………

V Osově dne…………………

Příloha: 1. Usnesení
2. Kopie směrnice č. 1/2011- směrnice časového rozlišení
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Usnesení č.1/2011
ze zasedání obecního zastupitelstva v Osově ze dne 26.1. 2011

Zastupitelstvo obce Osov podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb

s c h v a l u j e:

1) směrnici č. 1/2011 - směrnici časového rozlišení
2) oddávací místo v katastru obce dle přání snoubenců
3) oddávací čas středa 18 – 19 a pátek 13 - 15
4) provedení opravy chlapeckých WC v budově školy
a její zahájení 3. února 2011
5) provedení opravy chlapeckých WC panem Frýdlem a
Valkounem

b e r e n a v ě d o m í: upozornění pana Palivce na rizika pořádání akcí v patře staré
školy
u k l á d á: panu starostovi vyrozumět paní Švejdovou o výsledku jednání o
její stížnosti
s t a n o v í: datum konání příštího zasedání zastupitelstva na 23.2 .2011

Toto usnesení je nedílnou přílohou zápisu z jednání obecního zastupitelstva č.1/2011 ze dne 26.1. 2011
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