Obec Osov, okres Beroun
ZÁPIS č. 4/2011
ze zasedání zastupitelstva obce Osov,
konaného dne 15.6. 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 výsledku auditu hospodaření za rok 2010
3) projednání závěrečného účtu za rok 2010
4) REKONT – svoz elektroodpadu
5) ASEKOL
6) Strategie vlády proti korupci - centrální registr
7) Seznam orgánů veřejné moci
8) oprava kapličky
9) nákup zahradní techniky
10) dopravní obslužnost – informace KÚ
11) informace o vyměření pozemku
12) plán oprav v době letních prázdnin
13) informace o schůzce starostů s firmou Dokas
14) diskuse
15) 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 27. 4. 2011 byl
zvolenými ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédnutí na obecním úřadě. Nebyly proti
němu vzneseny žádné námitky.
2) Zastupitelé projednali výsledek kontroly hospodaření za rok 2010 a navržená opatření k nápravě
chyb a nedostatků zjištěných při auditu. Všichni přítomní zastupitelé schvalují výsledek auditu
hospodaření za rok 2010 a schvalují navržená opatření k nápravě.
Hlasování: pro schválení výsledku auditu a navržených opatření 7, proti 0, zdržel se 0
3) Dále zastupitelé projednali závěrečný účet za rok 2010. Závěrečný účet byl vyvěšen na úřední
desce a elektronické úřední desce v době od 30.5. 2011 do 15.6. 2011 a nebyly k němu
vzneseny žádné dotazy a připomínky. Všichni přítomní zastupitelé schvalují závěrečný účet za
rok 2010.
Hlasování: Pro schválení závěrečného účtu za rok 2010 7, proti 0, zdržel se 0
4) Firma Rekont nabídla obci odvoz elektroodpadu. Občané Osova by mohli využívat
úložiště velkého Chlumce, jak bylo předběžně domluveno se starostou Rozsypalem.
Elektroodpad by byl vybírán každou poslední neděli v měsíci, následující pondělí by ho
odvezli pracovníci firmy Rekont. Všichni přítomní zastupitelé souhlasí, aby starosta
pokračoval v jednání s firmou Rekont a se starostou Chlumce Rozsypalem
Hlasování pro další jednání: 7, proti 0, zdržel se 0

5) Firma Asekol poslala obci novou smlouvu o odběru elektroodpadu. Všichni zastupitelé
souhlasí, aby se podpis smlouvy odložil a o podpisu smlouvy se rozhodlo podle toho, zda
se obec dohodne o odběru elektrozařízení s firmou Rekont.
Hlasování pro odložení rozhodnutí o podpisu smlouvy s firmou Asekol:
pro 7, proti 0, zdržel se 0
6). Pan starosta seznámil zastupitele se zřízením centrálního registru evidenčních údajů, na
kterém budou shromážděny veřejně přístupné údaje. Tento registr je součástí strategie vlády
proti korupci. Všichni přítomní zastupitelé berou na vědomí informaci o zřízení registru
evidenčních údajů.
7) Ministerstvo vnitra zaslalo orgánům veřejné moci informaci o vytvoření tzv. Seznamu orgánů
veřejné moci a žádá o aktualizaci dat. Zastupitelstvo pověřilo paní Lázníčkovou a pana
Červenku, aby aktualizaci dat provedli.
8) Pan místostarosta Frýdl informoval zastupitele o postupu při opravě kapličky. Všichni přítomní
zastupitelé berou na vědomí informaci o postupu při opravě kapličky.
9) Pan starosta předložil zastupitelům návrh na nákup zahradního traktoru. Zastupitelé už dlouho
uvažovali o možnosti koupit zahradní traktor, zejména kvůli údržbě zahrad ZŠ a MŠ. Tyto
zahrady jsou denně využívány dětmi a proto musí být pravidelně sekány. Nyní se naskytla
možnost koupit traktor typu Honda za výhodnou cenu, navíc ve firmě Beleza, která sídlí
v Berouně a proto by zařizování servisu a opravy nebylo komplikované a finančně náročné.
S touto firmou mají zastupitelé dobré zkušenosti. Všichni zastupitelé schvalují nákup
zahradního traktoru Honda u firmy Beleza za 75 000,- Kč.
Hlasování: Pro nákup traktoru 7, proti 0, zdržel se 0
10) KÚ Středočeského kraje zaslal obcím oznámení o vyhlášení konkursu na dopravce.
Zastupitelé konstatovali, že jsou spokojeni s dopravcem Probo – bus, který zajišťuje dopravní
obslužnost obce Osov a Osovec.
11) Zastupitelstvo obce se seznámilo s vyměřením pozemku, kterého se zúčastnil pan
místostarosta Frýdl. Jedná se o pozemek, jenž leží v oblasti plánované výstavby dle
schváleného územního plánu obce Osov. Vzhledem k tomu, že při rozměřování vyšlo najevo,
že cestu v majetku obce částečně využívají pro své účely majitelé přilehlých nemovitostí,
navrhl pan Frýdl, že projedná tuto situaci s občany, kterých se to týká.
12) Zastupitelé projednali plán oprav, které je třeba provést během prázdnin. Kromě kapličky
bude třeba provést izolaci střechy na kotelně, vyčistit kanály a dokončit opravy WC v ZŠ.
Všichni přítomní zastupitelé schvalují navržený plán oprav.
Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0
13) Pan starosta informoval zastupitele o schůzce, kterou pro starosty obcí uspořádala firma
Dokas. Zástupci firmy informovali starosty o možnostech v odevzdávání odpadů a
nabídla jim pomoc při přípravách vyhlášek o odpadech. Všichni zastupitelé berou na
vědomí informaci starosty o schůzce o firmou Dokas.
14) V diskusi pan místostarosta Frýdl seznámil zastupitele s nabídkou pana Sklenáře na
opravu vývěsních tabulí. Zastupitelé posoudili stav tabulí a rozhodli se, že bude lépe je
neopravovat, ale raději je nechají odstranit.
15) Starosta poděkoval zastupitelům za účast a zasedání ukončil

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

1) výsledek kontroly hospodaření za rok 2010 a přijatá opatření
k nápravě zjištěných nedostatků
2) závěrečný účet za rok 2010
3) nákup zahradního traktoru
4) odložení rozhodnutí o podpisu smlouvy s firmou Asekol
5) plán oprav na dobu prázdnin

u k l á d á: 1) panu starostovi projednat podmínky s firmou Rekont a starostou
Velkého Chlumce
2) paní Lázníčkové a panu starostovi aktualizaci dat pro Seznam
orgánů veřejné moci
b e r e n a v ě d o m í: zprávu o vyměření pozemku
informaci o schůzce starosty s firmou Dokas

s t a n o v í: datum konání příštího zasedání zastupitelstva na 24.8.2011
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. 4/2011
2. Závěrečný účet za rok 2010

Usnesení č.4/2011
ze zasedání obecního zastupitelstva v Osově ze dne 15.6. 2011

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

s c h v a l u j e:

1) výsledek kontroly hospodaření za rok 2010 a přijatá opatření
k nápravě zjištěných nedostatků
2) závěrečný účet za rok 2010
3) nákup zahradního traktoru
4) odložení rozhodnutí o podpisu smlouvy s firmou Asekol
5) plán oprav na dobu prázdnin

u k l á d á: 1) panu starostovi projednat podmínky s firmou Rekont a starostou
Velkého Chlumce
2) paní Lázníčkové a panu starostovi aktualizaci dat pro Seznam
orgánů veřejné moci
b e r e n a v ě d o m í: zprávu o vyměření pozemku
informaci o schůzce starosty s firmou Dokas

s t a n o v í: datum konání příštího zasedání zastupitelstva na 24.8.2011

Toto usnesení je nedílnou přílohou zápisu z jednání obecního zastupitelstva č.4/2011 ze dne 15.6. 2011

