Obec Osov, okres Beroun
ZÁPIS č. 5/2011
ze zasedání zastupitelstva obce Osov,
konaného dne 24.8. 2011 v 18 hodin v kanceláři obecního úřadu
Přítomni: Veverka Zdenek, Frýdl Petr, Bolina Bohuslav, Culková Eva, Červenka Daniel
Omluveni: Hošťálková Simona, Kočí Petr
Zapisovatel: Bolinová Jaromíra
Ověřovatelé zápisu: Frýdl Petr
Bolina Bohuslav
Program jednání:
1) zahájení
2) žádost o povolení pokácení smrků
3) žádost o povolení výstavby přístřešku na dřevo
4) žádost o vyřešení odtoku dešťové vody z komunikací
5) projednání stavu stromů na hřbitově
6) projednání stavu dopravní obslužnosti
7) projednání žádosti diakonie Broumov o uspořádání sbírky
8) projednání žádosti o výjimku z počtu dětí v MŠ
9) žádost o příspěvek na jízdu historického vlaku
10) projednání nabídky na opravu silnic
11) projednání rozpočtového opatření č.1/2011
12) diskuse
13) závěr
1) Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Zdenek Veverka, který přivítal přítomné.
Konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Uvedl, že
dva nepřítomní zastupitelé jsou omluveni 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 5, 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 5, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl schválen.
Pan Veverka sdělil, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva ze dne 15. 6. 2011 byl
zvolenými ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédnutí na obecním úřadě. Nebyly proti
němu vzneseny žádné námitky.
2) Zastupitelé projednali žádost o povolení k pokácení tří smrků rostoucích mimo les. Zastupitelé se
rozhodli, že žádost postoupí Městskému úřadu v Hořovicích, odboru životního prostředí.
Hlasování: pro postoupení žádosti MÚ Hořovice 5, proti 0, zdržel se 0
3) Zastupitelstvo dále projednalo žádost paní Šulcové o postavení přístřešku na dřevo na obecním
pozemku. parc.č.525/2, který má pronajatý. Zastupitelé se shodli na tom, že na obecním
pozemku nejsou oprávněni povolovat stavbu. Vzhledem k podmínkám smlouvy doporučují
paní Šulcové dřevo prozatímně uskladnit.
Hlasování: Pro zamítnutí stavby 5, proti 0, zdržel se 0
4) Obecní úřad Osov obdržel stížnost manželů Jahodových na špatné řešení odvodu dešťové
vody při silných srážkách. Pan starosta informoval zastupitele, že se seznámil se stavem
odtoku vody na místě a zjistil, že po různých stavebních úpravách, které byly v této části
obce provedeny, se zmenšila možnost odtoku vody do dešťové kanalizace při větších
deštích. Voda je svedena na cestu kolem Jahodových a nájezdem, který je v těch místech
nejnižším bodem, pak proudí na jejich pozemek. Při větších deštích dochází ke škodám

