Obec Osov, okres Beroun

ZÁPIS
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Osov,
konaného dne 1.12. 2010 v 18 hodin v 1. patře staré školy
Přítomni: Veverka Zdenek, Kočí Petr, Frýdl Petr, Bolina Bohuslav, Červenka Daniel,
Culková Eva, Hošťálková Simona
občané Osova a Osovce
Zapisovatel: Bolinová Jaromíra

Ověřovatelé zápisu: Frýdl Petr
Bolina Bohuslav

Program jednání:
1) Zahájení
2) Výsledky voleb do zastupitelstva obce Osov
3) Volba členů výboru finančního, kontrolního a školského
4) Vize programu na volební období 2010 - 2014
5) Diskuse
6) Závěr
1) Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Zdenek Veverka, který přivítal přítomné
zastupitele a občany.
Konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Uvedl, že
všichni členové zastupitelstva jsou přítomni a prohlásil zastupitelstvo obce za
usnášeníschopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání
zastupitelstva obce.
Hlasování: pro návrh všichni členové zastupitelstva. Pro návrh: 7 proti 0 zdržel se 0
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi:Petr Frýdl a Bohuslav Bolina, zapisovatelkou J. Bolinová.
Hlasování: pro návrh všichni členové zastupitelstva. Pro návrh: 7 proti 0 zdržel se 0
Návrh byl schválen.
Pan Veverka sdělil, že zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva ze dne 10.11. 2010 byl
zvolenými ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédnutí na obecním úřadě. Nebyly proti
němu vzneseny žádné námitky.
2) Pan starosta představil přítomným občanům Osova a Osovce nové zastupitelstvo, zvolené ve
volbách do zastupitelstva obce konaných 15. a 16. října 2010. Členy zastupitelstva byli zvoleni
pan Zdenek Veverka, Bohuslav Bolina , paní Eva Culková a pan Daniel Červenka, novými
členy zastupitelstva se stali paní Simona Hošťálková, pan Petr Kočí a Petr Frýdl. Na
ustavujícím zasedání dne 10. 11. 2010 nové zastupitelstvo zvolilo starostou pana Zdenka
Veverku a místostarostou pana Petra Frýdla.
3) Pan starosta seznámil občany s předsedy výborů, které si zastupitelstvo obce zřídilo jako
své iniciativní orgány:
- finanční výbor……………………….....předseda:
- kontrolní výbor……………....................předseda:
- školský, sociální a kulturní výbor…… předsedkyně: Eva Culková
Dále vyzval občany a členy zastupitelstva, aby navrhli do každého výboru dva členy.
Protože zastupitelé se shodli, že jeden zastupitel by neměl být zároveň členem
kontrolního i finančního výboru a starosta ani místostarosta nemůže být do těchto
výborů zvolen, je třeba navrhnout alespoň jednoho člena výboru z řad občanů. Protože
občané požádali o čas na rozmyšlenou, navrhl pan starosta, že kandidáty na členy
výborů navrhnou občané po diskusi. Tento návrh schvalují všichni přítomní členové
zastupitelstva.Hlasování:
pro návrh 7, proti 0, zdržel se 0

4) Pan místostarosta Frýdl poté přednesl vizi programu na volební období 2010 – 2014.
Řekl, že prioritou obce by měla být snaha o vyřešení problémů s nedostatkem
užitkové vody a problémů s odpadními vodami. Obec na stavbu vodovodu a
kanalizace nemá dostatek finančních prostředků, jediná schůdná cesta je získání
dotací. Pan Frýdl slíbil občanům, že zastupitelstvo obce bude v tomto volebním
období usilovat o to, aby využilo všech dostupných možností tyto dotace získat.
5) a) V diskusi se nejprve pan Ježdík zeptal, zda může starosta vykonávat funkci více než
tři volební období. Pan místostarosta Frýdl odpověděl, že počet funkčních období
starosty není omezen.
b) Paní Neugebauerová upozornila na špatný stav přístupové cesty v jejich ulici a
zeptala se, zda by nebylo možno cestu nově vyasfaltovat. Pan starosta odpověděl, že
na opravy cest je třeba získat dotaci, protože obec má peníze pouze na drobnější
opravy komunikací.
c) Občané se dotázali, jak bude řešen problém se separovanými odpady, kam neustále
někteří občané odkládají domovní odpad. Pan Kočí odpověděl, že obecní úřad se
bude snažit tento problém řešit větším dohledem, ale není možné hlídat kontejnery
nepřetržitě.
d) Pan Procházka se zeptal, zda budou aktualizovány webové stránky obce. Pan
Červenka slíbil, že se o to postará.
e) Pan starosta sdělil občanům, že nové zastupitelstvo má v plánu pořádat častěji veřejná
zasedání v prostorách staré školy, protože se sem vejde více občanů a připomněl
občanům, že se mohou účastnit každého zasedání zastupitelstva a vznášet své podněty
a připomínky.
ad bod 4) Pan starosta se zeptal občanů, zda mají připraveny návrhy na kandidáty na
členy výborů. Žádný návrh nebyl vznesen.Starosta tedy navrhl, aby se volba členů
výborů uskutečnila na příštím zasedání zastupitelstva dne 29.12.2010. Tento návrh
schválili všichni přítomní členové zastupitelstva.
Hlasování:
pro návrh 7, proti 0, zdržel se 0
Pan starosta poté přečetl návrh usnesení. Hlasování: pro návrh 7, proti 0, zdržel se 0
6) Starosta poděkoval zastupitelům i občanům za účast a schůzi ukončil.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo s c h v a l u j e: odložení volby členů výborů na příští zasedání
b e r e n a v ě d o m í: připomínky občanů ke stavu komunikací
připomínky k problému s odpady
s t a n o v u j e: datum příštího zasedání na 29. prosince 2010
Zapsala dne:

…………………

Vyhotovila dne:

…………………..

Bolinová……………………………….

Ověřovatelé: Petr Frýdl . ………………………
Bohuslav Bolina …………………

starosta:………………………...

V Osově dne………………
Příloha: 1. Usnesení

Usnesení
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva v Osově ze dne 1.12. 2010

Zastupitelstvo obce Osov podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb
s c h v a l u j e: odložení volby členů výborů na příští zasedání
b e r e n a v ě d o m í: připomínky občanů ke stavu komunikací
připomínky k problému s odpady
s t a n o v u j e: datum příštího zasedání na 29. prosince 2010

Toto usnesení je nedílnou přílohou zápisu z jednání obecního zastupitelstva č. 7/2010 ze dne 1.12. 2010

