Obec Osov, okres Beroun
ZÁPIS č. 6/2011
ze zasedání zastupitelstva obce Osov,
konaného dne 5.10. 2011 v 19 hodin v kanceláři obecního úřadu
Přítomni: Veverka Zdenek, Frýdl Petr, Bolina Bohuslav, Culková Eva, Červenka Daniel,
Hošťálková Simona, Kočí Petr
Zapisovatel: Bolinová Jaromíra
Ověřovatelé zápisu: Frýdl Petr
Bolina Bohuslav
Program jednání:
1) zahájení
2) projednání žádosti o úhradu škody
3) projednání žádosti o opravu zdi potoka u č.p. 17
4) projednání žádosti o opravy dešťové kanalizace v Osovci
5) projednání opravy cesty p.č. 491 a p.č.522
6) projednání rozpočtového opatření č. 2/2011
7) projednání směrnice č. 2/2011 o inventarizaci majetku a závazků
8) diskuse
9) 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 24. 8. 2011 byl
zvolenými ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédnutí na obecním úřadě. Nebyly proti
němu vzneseny žádné námitky.
2) Pan starosta seznámil zastupitele s žádostí o úhradu škody, vzniklé úrazem utrpěným na
komunikaci parcelní číslo 29/11. Vzhledem k tomu, že tato komunikace není v majetku obce,
domnívají se zastupitelé, že obec není povinna a ani oprávněna škodu uhradit. Aby ale nedošlo
k pochybení obce, navrhl místostarosta Frýdl poradit se v této věci s právníkem a navrhl oslovit
JUDr. Brodinovou. Všichni zastupitelé jednohlasně schvalují návrh, aby žádost o úhradu škody
byla konzultována s JUDr. Brodinovou.
Hlasování: pro návrh 7, proti 0, zdržel se 0
3) Obecní úřad Osov obdržel žádost pana Šmejkala o opravu břehu potoka. Pan starosta už se
stavem vyzděného břehu seznámil, stav je vcelku ucházející, ale preventivně bude dobré
vyspárovat škvíry mezi kameny. Touto prací pověří pana Málka.
Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0
4) Zastupitelé dále projednali připomínky občanů Osovce k deštové kanalizaci u zahrady u
Procházků a dole u Mezků. Pan starosta navrhl, že by zadal odkrytí kanálu panu Vaňatovi,
občané bydlící v okolí by potrubí vyčistili a opravili a pan Vaňata by ho opět zakryl.
Stavební materiál by uhradila obec.
Hlasování: pro navržený způsob opravy 7, proti 0, zdržel se 0

5) Pan starosta informoval zastupitele o svém jednání s panem Karlem Svobodou o opravě
komunikací. Jedná se o cestu par.č. 491 ve Vejhradu a odbočku z křižovatky u Sázky
par.č. 522. Pan Svoboda po prohlídce těchto komunikací opravu vyčíslil na 250 000,- Kč
za cestu a 50 000,- za odbočku. Protože asi 20 m cesty leží na katastrálním území Skřiple,
domluví se pan starosta o úhradě za opravu této části komunikace se starostou obce
Skřipel. Zastupitelé schvalují opravu komunikací par.č. 491 a parc.č. 522 firmou pana
Svobody.
Hlasování pro navrženou opravu komunikace 7, proti 0, zdržel se 0
6) Zastupitelé projednali návrh rozpočtového opatření č. 2, kterým se upravuje schválený
rozpočet Obce Osov na rok 2011. Zastupitelstvo jednohlasně schvaluje v souladu s § 84,
odst. 2 písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a § 16 odst. 2 písm.
c) zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtové
opatření č. 2/2011 ke schválenému rozpočtu na rok 2011. Rozpočtové opatření č.2/2011
bude promítnuto do účetnictví a je přiloženo k tomuto zápisu.
Hlasování: pro schválení rozpočtového opatření č.2/2011 7, proti 0, zdržel se 0
7) Zastupitelé projednali směrnici č. 2/2011 - o inventarizaci. K navržené směrnici neměl
nikdo připomínky ani námitky. Všichni přítomní zastupitelé schvalují
směrnici č. 2/2011 - o inventarizaci. Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0
Kopie směrnice je přílohou tohoto zápisu.
8) V diskusi zastupitelé projednávali ještě připomínky občanů k úklidu hřbitova. Na hřbitově se
pravidelně vyprazdňují pytle na odpad a uklízejí hlavní cesty, bohužel není v silách obecního
úřadu zajistit v podzimních měsících úklid veškerého spadaného listí.
9) Starosta poděkoval zastupitelům za účast a zasedání ukončil
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo
s c h v a l u j e:

1) právní konzultaci ve věci úhrady škody za utrpěný úraz
2) opravu komunikací par.č. 491 a parc.č. 522 firmou pana
Svobody.
3) opravu zdi potoka u domu čp. 17
4) opravu dešťové kanalizace v úseku k domu čp. 48 v Osovci
5) rozpočtové opatření č. 2/2011 ke schválenému rozpočtu na
rok 2011
6) směrnici č. 2/2011 o inventarizaci majetku a závazků

s t a n o v í: datum konání příštího zasedání zastupitelstva na 30.11 .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
2. Rozpočtové opatření č. 2/2011
3. Směrnice č. 2/2011 o inventarizaci majetku a závazků

Usnesení č.6/2011
ze zasedání obecního zastupitelstva v Osově ze dne 5.10. 2011

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

s c h v a l u j e:

1) právní konzultaci ve věci úhrady škody za utrpěný úraz
2) opravu komunikací par.č. 491 a parc.č. 522 firmou pana
Svobody.
3) opravu zdi potoka u domu čp. 17
4) opravu dešťové kanalizace v úseku k domu čp. 48 v Osovci
5) rozpočtové opatření č. 2/2011 ke schválenému rozpočtu na
rok 2011
6) směrnici č. 2/2011 o inventarizaci majetku a závazků

s t a n o v í: datum konání příštího zasedání zastupitelstva na 30.11.2011

Toto usnesení je nedílnou přílohou zápisu z jednání obecního zastupitelstva č.5/2011 ze dne 5.10. 2011

