Obec Osov, okres Beroun
ZÁPIS č. 4/2012
ze zasedání zastupitelstva obce Osov,
konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin v kanceláři obecního úřadu
Přítomni: Veverka Zdenek, Bolina Bohuslav, Frýdl Petr, Červenka Daniel
Omluveni: Kočí Petr, Hošťálková Simona, Culková Eva
Zapisovatel: Bolinová Jaromíra
Ověřovatelé zápisu: Frýdl Petr
Bolina Bohuslav
Program jednání:
1) zahájení
2) projednání krádeže zahradního traktoru
3) projednání a schválení rozpočtového opatření č.1/2012
4) projednání zásad rozpočtového výhledu na období 2013 – 2017
5) projednání Směrnice č. 1/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
6) projednání přijetí brigádníka
7) diskuse
8) závěr
1) Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Zdenek Veverka, který přivítal přítomné.
Konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Uvedl, že tři
nepřítomní zastupitelé - pan Kočí, paní Hošťálková a paní Culková - se omluvili, že se
nemohou zúčastnit dnešního zasedání, pan Kočí z pracovních důvodů, paní Culková a
Hošťálková jsou stále ještě nemocné. Přítomných zastupitelů je nadpoloviční většina, pan
starosta tedy prohlásil zastupitelstvo obce za usnášeníschopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva
obce. Vzhledem k tomu, že v noci z 25. na 26.6. došlo ke krádeži zahradního traktoru, byl na
program zasedání přidán bod č. 2, projednání krádeže zahradního traktoru. Hlasování: pro návrh
programu všichni přítomní členové zastupitelstva.
Hlasování: Pro 4, proti 0, zdržel se 0 Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Frýdl Petr a Bolina Bohuslav, zapisovatelkou J. Bolinová.
Hlasování: pro návrh všichni přítomní členové.
Hlasování: Pro 4, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl schválen.
Pan Veverka sdělil, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva ze dne 13. 6. 2012 byl
zvolenými ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédnutí na obecním úřadě. Nebyly proti němu
vzneseny žádné námitky.
2) Zastupitelé nejprve projednali zprávu o krádeži zahradního traktoru. Traktor byl odcizen v noci
z 25.6. na 26.6. 2012 v době od 11.30 do 7.00. Krádež nahlásila paní Vacurová a pan starosta
policii, která provede šetření ke zjištění pachatele. Zastupitelé dále projednávali možnost nákupu
nového zahradního traktoru. Vzhledem k tomu, že zahradní traktor paní Vacurové velmi ulehčil
práci, shodli se zastupitelé na koupi nového. V loňském roce byla při nákupu traktoru využita
sleva, v letošním roce, jak zjistil pan starosta, by se stejný typ traktoru mohl sehnat téměř za
stejnou cenu : 74.900,- Kč. Všichni přítomní zastupitelé schvalují nákup zahradního traktoru
Husqvarna jako náhradu za ukradený.
Hlasování: pro nákup nového traktoru 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0
3)Zastupitelé dále projednali rozpočtové opatření č. 1/2012. Rozpočtové opatření bylo sestaveno
k 28.6.2012 a byly do něho včleněny také prostředky na uhrazení nového zahradního traktoru.
Dále byla navýšena částka na opravu silnic, aby bylo možno provádět opravy nejvíce poškozených
úseků komunikací. Všichni přítomní zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č.1/2012.
Hlasování: pro schválení rozpočtového opatření č.1/2012 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0

4) Zastupitelé projednali zásady, podle kterých se připravuje rozpočtový výhled na období let
2013 až 2017. Sestavení rozpočtového výhledu v jednotlivých letech vychází ze zásad
pro sestavování rozpočtu obce, je tedy porovnatelný s dosaženými skutečnostmi minulých let
a se sestavenými rozpočty. Sestavuje se zpravidla na období 2 až 5 let následujících po roce, na který
se sestavuje roční rozpočet. Zastupitelé se rozhodli sestavit rozpočtový výhled na období let 2013 –
2017. Obec nemá nyní žádné závazky a neplánuje ani žádné velké investiční akce, rozpočtový výhled
se tedy skládá pouze z předpokladu příjmů a výdajů na léta 2013 – 2017. Běžné výdaje budou
stanoveny s ohledem na rozpočtové výdaje minulých let a budou zahrnovat pravidelně se opakující
výdaje (energie, opravy a údržby, platy, odměny, výdaje na komunální, tříděný a nebezpečný odpad.
V případě potřeby bude rozpočtový výhled aktualizován. Všichni přítomní zastupitelé schvalují
navržené zásady pro sestavování rozpočtu.
Hlasování: pro navržené zásady sestavování rozpočtu 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0
5) Zastupitelé projednali Směrnici č. 1/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, protože
veřejná zakázka malého rozsahu je dle platné legislativy omezena částkou 1.000.000,- Kč
v případě služeb a 3.000.000,- v případě stavebních prací, v obojím případě bez DPH. Tato nová
směrnice nahradí Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, kterou přijalo
zastupitelstvo na svém zasedání dne 30.1.2008. Všichni přítomní zastupitelé schvalují
Směrnici č. 1/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Hlasování: pro schválení Směrnice č.1/2012
4 hlasy, proti 0, zdržel se 0
5) Zastupitelé projednali návrh na přijetí brigádníka v období prázdnin na výpomoc při práci na
úpravě veřejných prostranství a úklidu obce. Všichni přítomní zastupitelé schvalují přijetí
brigádníka na období prázdnin.
Hlasování: pro přijetí brigádníka na období prázdnin 4, proti 0, zdržel se 0
6) V diskusi zastupitelé projednávali možnosti, jak zajistit zahradní traktor proti opětovné krádeži.
7) Starosta poděkoval zastupitelům za účast a zasedání ukončil.
Návrh usnesení č. 4/2012:
Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e:

1) nákup zahradního traktoru Husqvarna
2) rozpočtové opatření č.1/2012 ke dni 28.6.2012
3) zásady sestavení rozpočtového výhledu na období let 2013 - 2017
4) Směrnici č. 1/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
5) přijetí brigádníka na období prázdnin

s t a n o v í: datum konání příštího zasedání zastupitelstva na 25.7. 2012
Hlasování o návrhu usnesení: pro 4, proti 0, zdržel se 0

Zapsala dne:

………………….

Vyhotovila dne:

…………………..

Bolinová Jaromíra:

………………………..

Ověřovatelé: Frýdl Petr………………. ……

starosta:………………………...

Bolina Bohuslav. …………….

V Osově dne……………………….

Přílohy: 1) Usnesení č.4/2012
2) Rozpočtové opatření č. 1/2012
3) Směrnice č. 1/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Usnesení č.4/2012
ze zasedání obecního zastupitelstva v Osově ze dne 27.6. 2012

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

s c h v a l u j e:
1) nákup zahradního traktoru Husqvarna
2) rozpočtové opatření č.1/2012 ke dni 28.6.2012
3) zásady sestavení rozpočtového výhledu na období let 2013 – 2017
4) Směrnici č. 1/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
4) přijetí brigádníka na období prázdnin

s t a n o v í: datum konání příštího zasedání zastupitelstva na 25.7. 2012

Toto usnesení je nedílnou přílohou zápisu z jednání obecního zastupitelstva č.4/2012 ze dne 27.6. 2012

