Obec Osov, okres Beroun
ZÁPIS č. 3/2011
ze zasedání zastupitelstva obce Osov,
konaného dne 27.4. 2011 v 18 hodin v kanceláři obecního úřadu
Přítomni: Veverka Zdenek, Kočí Petr,Frýdl Petr, Bolina Bohuslav, Culková Eva, Hošťálková
Simona, Červenka Daniel
host – pan Filip Jandus
Zapisovatel: Bolinová Jaromíra
Ověřovatelé zápisu: Frýdl Petr
Bolina Bohuslav
Program jednání:
1) zahájení
2) projednání žádosti o povolení oslavy vzniku ČR
3) projednání žádosti o dar Svazu neslyšících
4) projednání žádosti o předběžný souhlas se stanovením průzkumného území Osov
5) Projednání výsledku hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2010
6) Projednání návrhu rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2011
7) Projednání rozpočtu Obce Osov na rok 2011
8) informace o vývoji jednání o rušení poboček pošty
9) informace o rušení pozemkového fondu
10) diskuse
11) 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 23. 2. 2011 byl
zvolenými ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédnutí na obecním úřadě. Nebyly proti
němu vzneseny žádné námitky.
2) Na jednání zastupitelstva se dostavil pan Filip Jandus, který vypracoval návrh na zorganizování
oslavy vzniku ČR Termín oslavy stanovil na 25. 10. 2011. S plánovaným průběhem i
předběžnými finančními náklady se seznámili zastupitelé předem z rozpisu, který pan Jandus
zaslal obecnímu úřadu. Zastupitelé ocenili iniciativu pana Janduse, ale předložený návrh
považují za příliš finančně i organizačně nákladný, proto se shodli na tom, že obec se nepřipojí
jako spolupořadatel ani se nebude podílet na financování akce a vyzvali pana Janduse, aby
zvážil, zda pro začátek nezorganizovat akci jednodušší, například kladení věnců k uctění padlých
ve světové válce s kulturním programem. Pan starosta navrhl, že obec uhradí věnec a zapůjčí
vlajky. Všichni přítomní zastupitelé souhlasí s návrhem uhradit věnec a zapůjčit vlajky.
Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0
3) Zastupitelé dále projednali žádost Svazu neslyšících. Pan starosta navrhl přispět částkou 1 000,Kč. Pro příspěvek ve výši 1.000,- Kč hlasovali všichni zastupitelé.
Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0
4) Zastupitelé dále projednávali žádost o předběžný souhlas se stanovením průzkumného
území Osov s případnou navazující těžbou. Protože navržené území navazuje na území
stávající těžby, všichni přítomní zastupitelé souhlasí s vydáním předběžného souhlasu se
stanovením průzkumného území v rozsahu odpovídajícím předloženému plánu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
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5) Zastupitelé dále projednali výsledky hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2010. Zastupitelé se
seznámili s výsledky hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2010, které jsou přílohou tohoto zápisu.
Příjmy příspěvkové organizace tvořily 1.452.443,60 Kč, z toho příspěvek obce 647.500,- Kč.
Výdaje celkem 1.518.229,69, Hospodářský výsledek -65.886,09 Kč.Všichni přítomní
zastupitelé schvalují výsledky hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2010
Hlasování: pro schválení výsledků hospodaření ZŠ za rok 2010 7, proti 0, zdržel se 0
6) Zastupitelé dále projednali návrh rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2011. Paní ředitelka zastupitele
seznámila s podrobnostmi jednotlivých položek, zejména poplatků za telefony a internet.
Na neinvestiční náklady školy byla navržena částka 600.000,- Kč. Všichni přítomní zastupitelé
schvalují návrh 600.000,- Kč na neinvestiční náklady ZŠ a MŠ na rok 2011.
Hlasování: pro schválení 7, proti 0, zdržel se 0
7) Zastupitelé projednali návrh rozpočtu Obce Osov na rok 2011. Rozpočet na rok 2011 počítá
s příjmy 2.969.100,- Kč a s výdaji také 2.969.100,- Kč, rozpočet je tedy navržen
vyrovnaný, v paragrafovém znění. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce a
elektronické úřední desce a nebyly k němu vzneseny žádné dotazy ani připomínky občanů.
Zastupitelé jednohlasně schvalují rozpočet obce na rok 2011 vyrovnaný, v paragrafovém
znění.
Hlasování: pro schválení rozpočtu obce Osov na rok 2011 7, proti 0, zdržel se 0
8) Pan starosta dále seznámil zastupitele s informací ing. Bartoňka, předsedy SMS ČR, o jednání
ve věci rušení poboček České pošty. SMS se snaží vymoci obcím pozici rovnoprávného
partnera v dalších jednáních, nepřipustit omezování služeb občanům na venkově a zamezit
přenášení nákladu provozu pošt na obce.
9) Pan starosta dále informoval zastupitele o rušení pozemkového fondu. V souvislosti s tím jde o
převedení pozemku pč 391/35 na majitele. Obec Osov je vlastníkem 1/36 tohoto pozemku.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o rušení pozemkového fondu.
10) V diskusi pan starosta seznámil zastupitele s pozvánkou na krajskou konferenci zaměřenou na
„Zdravé stárnutí“
11) Starosta poděkoval zastupitelům za účast a zasedání ukončil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo
s c h v a l u j e:

1) výsledek hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2010
2) návrh rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2011
3) rozpočet Obce Osov na rok 2011, rozpočet je vyrovnaný,
v paragrafovém znění
4) dar 1000,- Kč Svazu neslyšících
5) předběžný souhlas se stanovením průzkumného území Osov
6) úhradu věnce na oslavu vzniku ČR pořádanou panem Janusem
z a m í t á:
žádost pana Janduse o finanční příspěvek na organizaci oslavy vzniku ČR
b e r e n a v ě d o m í: 1 ) informace o vývoji jednání o rušení poboček pošty
2) informaci o rušení pozemkového fondu
s t a n o v í: datum konání příštího zasedání zastupitelstva na 15.6.2011
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 č.3/2011
2. Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2010
3. Rozpočet Obce Osov na rok 2011
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Usnesení č.3/2011
ze zasedání obecního zastupitelstva v Osově ze dne 27.4. 2011

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

s c h v a l u j e:

1) výsledek hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2010
2) návrh rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2011
3) rozpočet Obce Osov na rok 2011, rozpočet je vyrovnaný,
v paragrafovém znění
3) dar 1000,- Kč Svazu neslyšících
4) předběžný souhlas se stanovením průzkumného území Osov
5) úhradu věnce na oslavu vzniku ČR pořádanou panem Janusem

z a m í t á:

žádost pana Janduse o finanční příspěvek na organizaci oslavy vzniku ČR

b e r e n a v ě d o m í: 1 ) informace o vývoji jednání o rušení poboček pošty
2) informaci o rušení pozemkového fondu
s t a n o v í: datum konání příštího zasedání zastupitelstva na 15.6.2011

Toto usnesení je nedílnou přílohou zápisu z jednání obecního zastupitelstva č.3/2011 ze dne 27.4. 2011
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