Obec Osov, okres Beroun
ZÁPIS č. 2/2011
ze zasedání zastupitelstva obce Osov,
konaného dne 23.2. 2011 v 18 hodin v kanceláři obecního úřadu
Přítomni: Veverka Zdenek, Kočí Petr,Frýdl Petr, Bolina Bohuslav, Culková Eva, Hošťálková
Simona, Červenka Daniel
Zapisovatel: Bolinová Jaromíra
Ověřovatelé zápisu: Frýdl Petr
Bolina Bohuslav
Program jednání:
1) zahájení
2) projednání žádosti o souhlas se zvláštním užitím komunikace - Rallye Hořovice
3) projednání žádosti o informaci o využití zámku
4) informace ředitelky školy o zápisu do 1. ročníku ZŠ
5) projednání návrhu rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2011
6) informace o průběhu oprav chlapeckých WC v ZŠ
7) vyrozumění o zahájení řízení o uzavření veřejnoprávní smlouvy
8) seznámení zastupitelů s výroční zprávou policie o stavu bezpečnosti
9) projednání návrhu nové pojistné smlouvy s hasičskou pojišťovnou
10) projednání přípravy DOŽ
11) projednání návrhu na uspořádání oslav výročí vzniku ČR
12) projednání smlouvy s Probo - Busem
13) diskuse
14) závěr
1) Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Zdenek Veverka, který přivítal přítomné.
Konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Uvedl, že
všichni zastupitelé jsou přítomni 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 7, 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 7, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl schválen.
Pan Veverka sdělil, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva ze dne 26. 1. 2011 byl
zvolenými ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédnutí na obecním úřadě. Nebyly proti
němu vzneseny žádné námitky.
2) Zastupitelstvo projednalo žádost o souhlas s konáním Rallye Hořovice dne 7.5.2010 od 7 do 17
hodin. Soutěž je spojena s uzavírkou komunikace. Všichni přítomní zastupitelé souhlasí
s použitím pozemních komunikací v našem katastru včetně nutných uzavírek. Uzavírka je
vyznačena na mapce, která bude zveřejněna před konáním akce na plakátech a na elektronické
úřední desce OÚ. Jedná se stejnou trasu jako loni, zastupitelé vyzvali pořadatele, aby upozornili
sportovce na konání závodu.
Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0
3) Pan starosta seznámil zastupitele se žádostí o informaci o využití zámku. Nájemce zámku našel
rozpor v názvu užívání, je veden jako občanská vybavenost, na katastru nemovitostí jako
objekt k bydlení. Pan místostarosta Frýdl se touto žádostí zabýval a všiml si, že jde o omyl
v zadání parcelního čísla. Pan Frýdl navrhl, že tuto informaci předá panu Palivci.
Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0
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4) Paní ředitelka Hanousková zaslala zastupitelům oznámení o konání zápisu do 1. ročníku
ZŠ na školní rok 2011/2012. K zápisu se dostavilo 13 žáků, rodiče dvou žáků ještě zvažují
odklad školní docházky. Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí,
5) Paní ředitelka Hanousková dále předložila zastupitelům návrh rozpočtu školského zařízení ZŠ,
MŠ Osov na rok 2011. Příjmy jsou plánovány ve výši ŠD 15 750,-, MŠ 64 750,- ZŠ 100 000,-,
výdaje jsou plánovány ve výši 772.822- Kč. Zastupitelé projednali jednotlivé položky a
rozhodli se, že vyzvou paní ředitelku, aby zdůvodnila jednotlivé výdaje, případně ji pozvou
na příští zasedání. Zejména se zastupitelům zdály vysoké předpokládané výdaje za telefony,
internet, kancelářské potřeby a ostatní služby. Všichni přítomní zastupitelé schvalují, aby byla
paní ředitelka vyzvána k upřesnění výdajů.
Hlasování: Pro upřesnění údajů 7, proti 0, zdržel se 0
6) Pan Frýdl informoval zastupitele o průběhu oprav chlapeckých WC. Instalatérské práce jsou
hotovy, zednické práce budou dokončeny nazítří. Plánované výdaje byly dodrženy. Všichni
přítomní zastupitelé berou tuto informaci na vědomí.
7) Pan starosta dále seznámil zastupitele s vyrozuměním Krajského úřadu Středočeského kraje o
zahájení řízení o uzavření veřejnoprávní smlouvy Města Hořovice s obcí Osov o vykonávání
přenesené působnosti v projednávání poplatků. Všichni přítomní zastupitelé berou tuto
informaci na vědomí.
8) Zastupitelé se seznámili se zprávou policie ČR, Karlštejn, o stavu bezpečnosti v obci Osov za
rok 2010. Za rok 2010 bylo na území obce spácháno celkem 9 trestných činů (zjištěni byli 2
pachatelé) a 9 přestupků. K porušování veřejného pořádku dochází především při konání
diskoték. Všichni přítomní zastupitelé berou zprávu policie na vědomí.
9) Starosta informoval zastupitele, že je připraven návrh nové pojistné smlouvy, který pokrývá
některá rizika dosud nepojištěná, například pojištění proti škodám způsobeným násilným
vniknutím do objektu, pojištění proti škodě vzniklé zanedbáním zákonné povinnosti apod. Pan
starosta s místostarostou tento návrh projednají s pracovnicí pojišťovny a osloví i jiné
pojišťovny, aby se mohla vybrat nejvýhodnější nabídka.
Hlasování: Pro další projednání s pojišťovnami 7, proti 0, zdržel se 0
10) Dalším bodem programu bylo projednání příprav na DOŽ. Tato akce se bude konat dne
12.3.2011 od 15 hodin. Pan Kozák zajistí program, obecní úřad občerstvení a květiny.
K poslechu zahraje místní hudební skupina Šporny a vystoupí děti ZŠ a MŠ.
Občerstvení a květiny bude zajištěno ve stejném rozsahu jako loni. Zastupitelé schvalují
zajištění akce v tomto rozsahu. Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0
11) Pan Kočí seznámil zastupitele se žádostí občana Osova, aby se obecní úřad podílel na
organizaci a financování oslav výročí vzniku České republiky. Zastupitelé návrh projednají na
příštím zasedání zastupitelstva, až se seznámí s podrobným plánem akce.
Hlasování: pro projednání návrhu na účasti obecního úřadu na organizaci a financování oslav
výročí vzniku ČR na příštím zasedání zastupitelstva 7, proti 0,
zdržel se 0
12) Starosta seznámil zastupitele se smlouvou o zajištění dopravní obslužnosti obce, kterou
projednal se zástupcem Probo busu panem Vackem. Předpokládaná roční ztráta je 6 000,- Kč.
Všichni přítomní zastupitelé schvalují navrženou smlouvu.
Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0
13) V diskusi pan Frýdl informoval zastupitele o stavu polních cest za humny.
14) Starosta poděkoval zastupitelům za účast a zasedání ukončil.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo
s c h v a l u j e:

1) souhlas se zvláštním využitím komunikace – Rallye Hořovice
2) smlouvu obce Osov s Probo Busem o zajištění dopravní
obslužnosti obce
3) odložení projednání účasti obce na oslavách výročí vzniku
ČR na příští zasedání zastupitelstva
4) plánované občerstvení a zajištění DOŽ

u k l á d á: 1) panu Frýdlovi informovat pana Palivce o způsobu využití zámku
2) panu starostovi a panu Frýdlovi projednat podmínky pojištění
a zjistit podmínky v jiných pojišťovnách
b e r e n a v ě d o m í: oznámení o konání zápisu do 1. ročníku ZŠ
oznámení o zahájení řízení o uzavření veřejnoprávní smlouvy
Města Hořovice s obcí Osov
průběh oprav chlapeckých WC v ZŠ
průběh příprav na DOŽ
s t a n o v í: datum konání příštího zasedání zastupitelstva na 27.4 .2011
Hlasování o návrhu usnesení:

pro 7, proti 0, zdržel se 0

Zapsala dne:

………………….

Vyhotovila dne:

…………………..

Bolinová Jaromíra:

………………………..

Ověřovatelé: Frýdl Petr………………. ……

starosta:………………………...

Bolina Bohuslav. …………….

V Osově dne……………………….

Příloha: 1. Usnesení
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Usnesení č.2/2011
ze zasedání obecního zastupitelstva v Osově ze dne 23.2. 2011

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

s c h v a l u j e:

1) souhlas se zvláštním využitím komunikace – Rallye Hořovice
2) smlouvu obce Osov s Probo Busem o zajištění dopravní
obslužnosti obce
3) odložení projednání účasti obce na oslavách výročí vzniku
ČR na příští zasedání zastupitelstva
4) plánované občerstvení a zajištění DOŽ

u k l á d á: 1) panu Frýdlovi informovat pana Palivce o způsobu využití zámku
2) panu starostovi a panu Frýdlovi projednat podmínky pojištění
a zjistit podmínky v jiných pojišťovnách
b e r e n a v ě d o m í: oznámení o konání zápisu do 1. ročníku ZŠ
oznámení o zahájení řízení o uzavření veřejnoprávní smlouvy
Města Hořovice s obcí Osov
průběh oprav chlapeckých WC v ZŠ
průběh příprav na DOŽ
s t a n o v í: datum konání příštího zasedání zastupitelstva na 27.4 .2011

Toto usnesení je nedílnou přílohou zápisu z jednání obecního zastupitelstva č.2/2011 ze dne 23.2. 2011
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