Obec Osov, okres Beroun
ZÁPIS č. 7/2012
ze zasedání zastupitelstva obce Osov,
konaného dne 26.9. 2012 v 19 hodin v kanceláři obecního úřadu
Přítomni: Veverka Zdenek, Bolina Bohuslav, Frýdl Petr, Červenka Daniel, Kočí Petr,
Culková Eva
Omluvena: Hošťálková Simona
Občané: pan František Bednařík a pan Bedřich Maršálek
Zapisovatel: Bolinová Jaromíra
Ověřovatelé zápisu: Frýdl Petr
Bolina Bohuslav
Program jednání:
1) zahájení
2) projednání žádosti pana Bednaříka
3) projednání stížnosti pana Maršálka
4) návrh na označení dopravní křižovatky
5) informace o ověření existence stavby – kotelna ZŠ
6) projednání dopisu advokáta Vrabce
7) informace o projektu propojení chráněných stromů
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
nepřítomná členka zastupitelstva paní Hošťálková je řádně omluvena. 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.. Hlasování: pro návrh všichni přítomní členové zastupitelstva.
Hlasování: Pro 6, 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.
Návrh byl schválen.
Hlasování: Pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0
Pan Veverka sdělil, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva ze dne 29. 8. 2012 byl
zvolenými ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédnutí na obecním úřadě. Nebyly proti němu
vzneseny žádné námitky.
2) Pan starosta udělil slovo panu Bednaříkovi, který žádá obec Osov o souhlas se změnou trasy
obecní účelové komunikace p.č. 527. Zastupitelé ho vyslechli a pan starosta navrhl, že se zastupitelé
seznámí se všemi podklady a o návrhu rozhodnou na příštím zasedání.
Všichni přítomní zastupitelé schvalují odklad rozhodnutí na příští zasedání zastupitelstva.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0
3) Poté pan starosta udělil slovo panu Maršálkovi. Pan Maršálek přednesl zastupitelům stížnost na
chlapce, kteří jezdí nejspíš i bez řidičského oprávnění velice hlučně po poli na čtyřkolkách a
malých motocyklech. Zastupitelé nemají pravomoci k řešení tohoto problému. Jediné řešení je
hlásit tyto přestupky policii ČR, přestupkové řízení pak provádí MěÚ Hořovice, se kterým má
obec Osov uzavřenu veřejnoprávní smlouvu o projednávání přestupků.
4) Pan starosta potom seznámil zastupitele s návrhem MěÚ Hořovice, odbor dopravní, s
návrhem značení křižovatky silnice 115 se silnicí od Lážovic. Odbor dopravy přistoupil na
návrh zastupitelstva o ponechání dosavadní přednosti v jízdě a o rozšíření dopravního
značení této křižovatky. Křižovatka bude doplněna svislými dopravními značkami, jejichž
instalaci uhradí KSÚS Kladno, a vodorovným dopravním značením, které uhradí obec
Osov. Všichni přítomní zastupitelé schvalují provedení návrhu a úhradu vodorovného
dopravního značení.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0

5) Místostarosta Petr Frýdl informoval zastupitele, že MěÚ Hostomice, stavební úřad,
provede v říjnu ověření existence stavby – kotelna ZŠ, aby kotelna mohla být zapsána na
katastrálním úřadě Beroun. Všichni přítomní zastupitelé berou na vědomí chystané ověření
existence stavby - kotelny
6) Pan starosta informoval zastupitele o dopisu advokáta Josefa Vrabce, který oznámil, že
jestli neobdrží jeho klientka úhradu utrpěné škody do 15. 10. 2012, podá žalobu k okresnímu
soudu. Pan starosta se informoval na postup pojišťovny u její zástupkyně paní Nesměrákové.
Paní Nesměráková mu sdělila, že s advokátem bude jednat o doložení některých dokumentů,
aby pojistná událost mohla být uzavřena. Všichni přítomní zastupitelé berou na vědomí
informaci starosty o jednání se zástupkyní HVP
7) Starosta dále informoval zastupitele o projektu propojení chráněných stromů. Jde o
označení chráněných stromů, případně o doplnění lavičkami či informačními tabulemi. Obec
nebude mít žádné výdaje, vše bude hrazeno z dotace. O označení stromů může obec požádat,
jestliže je vlastníkem pozemků, na kterém strom roste. V případě, že vlastníkem pozemku je
někdo jiný, musí obec k žádosti přidat také žádost vlastníka pozemku. Vzhledem k tomu, že
chráněné stromy rostou na pozemcích pana Palivce, navrhl pan Frýdl, že ho s projektem
seznámí. Jestli bude mít pan Palivec o označení stromů zájem, obec se k projektu připojí.
Všichni přítomní zastupitelé schvalují připojení k projektu v případě, že pan Palivec podá
žádost o označení chráněných stromů.
Hlasování: pro 6 hlasů
proti 0, zdržel se 0
8) V diskusi pan starosta informoval zastupitele, že v září se jako každoročně konal svoz nebezpečných
odpadů a navrhl, aby obecní úřad požádal Dokas o zastávku v Osovci. S tím všichni přítomní
zastupitelé souhlasí.
9) Starosta poděkoval zastupitelům za účast a zasedání ukončil.
Návrh usnesení č. 7/2012:
Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e:

1) odklad rozhodnutí ve věci žádosti pana Bednaříka
2) provedení a úhradu vodorovného dopravního značení dle návrhu MěÚ
Hořovice
3) připojení k projektu propojení chráněných stromů, jestliže pan Palivec jako
vlastník pozemku podá žádost o jejich označení

b e r e n a v ě d o m í:

1) chystané ověření existence stavby – kotelny
2) informaci starosty o jednání se zástupkyní HVP

s t a n o v í: datum konání příštího zasedání zastupitelstva na 31.10. 2012
Hlasování o návrhu usnesení: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Zapsala dne:

………………….

Vyhotovila dne:

…………………..

Bolinová Jaromíra:

………………………..

Ověřovatelé: Frýdl Petr………………. ……

starosta:………………………...

Bolina Bohuslav. …………….

V Osově dne……………………….

Příloha: Usnesení č.7/2012

Usnesení č.7/2012
ze zasedání obecního zastupitelstva v Osově ze dne 26.9. 2012

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

s c h v a l u j e:

1) odklad rozhodnutí ve věci žádosti pana Bednaříka
2) provedení a úhradu vodorovného dopravního značení dle návrhu MěÚ
Hořovice
3) připojení k projektu propojení chráněných stromů, jestliže pan Palivec jako
vlastník pozemku podá žádost o jejich označení

b e r e n a v ě d o m í:

1) chystané ověření existence stavby – kotelny
2) informaci starosty o jednání se zástupkyní HVP

s t a n o v í: datum konání příštího zasedání zastupitelstva na 31.10. 2012

Toto usnesení je nedílnou přílohou zápisu z jednání obecního zastupitelstva č.7/2012 ze dne 26.9. 2012

