
Obec Osov, okres Beroun 
 

ZÁPIS č. 7/2011 
ze zasedání zastupitelstva obce Osov, 

konaného dne 30.11. 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)  projednání smlouvy o výpůjčce 4  nádob na tříděný odpad                                                                                                                                                                                                             
                  3) projednání žádosti občana obce Osov na změnu ÚP 
                  4)  informace o provedení opravy komunikace v Osově p.č. 491 a 522 
                  5)  informace o návrhu KÚ na dopravní obslužnost Středočeského kraje 
                       a vypracování připomínek k tomuto návrhu 
                  6)  projednání výsledku dílčí kontroly hospodaření Obce Osov  
                  7)  projednání žádosti o přidělení dotace na opravu komunikace p.č. 525/2 v Osovci 
                  8)  projednání a schválení plánu inventur na rok 2011 
                  9)  diskuse 
                  10) 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 - paní Hošťalková je nemocná a pan Kočí se omluvil, že z pracovních důvodů 
se dostaví později - 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 5. 10. 2011 byl zvolenými 
ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédnutí na obecním úřadě. Nebyly proti němu vzneseny žádné námitky. 

2)  Zastupitelé nejprve projednali smlouvu o výpůjčce 4 nádob na tříděný odpad, kterou obci Osov nabídla firma 
EKO – KOM. Jedná se o dvě nádoby na papír a dvě na tetrapack. Dvě nádoby budou umístěny v Osově a dvě 
v Osovci.  Všichni přítomní zastupitelé schvalují smlouvu o výpůjčce 4 nádob na tříděný odpad od firmy 
EKO – KOM.    
      Hlasování: pro uzavření smlouvy o výpůjčce  5,  proti 0,   zdržel se   0 

3)   Zastupitelé projednali žádost paní Polukové o změnu využití dvou pozemků z orné půdy na stavební 
pozemky při změně ÚP. Jak navrhovatelka uvádí, obec musí mít k 1.1. 2015 platný územní plán v souladu 
s novým stavebním zákonem. V souvislosti s touto skutečností pověřili zastupitelé místostarostu Frýdla 
Všichni přítomní zastupitelé pověřují místostarostu Frýdla, aby informoval paní Polukovou, že  při přípravě 
nového ÚP budou její požadavky předloženy k projednání.  
      Hlasování:  Pro  5, proti 0, zdržel se   0 

4)  Starosta informoval zastupitele o dokončení opravy komunikace parcelní číslo 491 a 522 firmou pana 
Svobody. Obě komunikace byly opraveny a po domluvě s panem Svobodou byly vyspraveny největší 
výmol v komunikaci v odbočce ke škole proti prodejně Jednoty.  
Všichni přítomní zastupitelé schvalují zprávu o provedení opravy komunikace p.č. 491 a 522 
     Hlasování:  pro schválení 5, proti 0, zdržel se 0  

5) Starosta seznámil zastupitele s návrhem KÚ Středočeského kraje na dopravní obslužnost v příštích letech, 
podrobně se seznámili zejména s návrhem pro okres Beroun. Zastupitelé se také seznámili s rozborem 
tohoto návrhu.  Zastupitelé se shodli na tom, že největší problém bude se změnou systému PID na SID, 
našim občanům se propojení systému s pražskou dopravou osvědčilo, postrádají v návrhu dopravní  
obslužnost zajišťovaná obcemi a nelíbí se jim rozdělení linek pro soutěžení.   



 a) zastupitelé nesouhlasí se zrušením systému PID a jeho nahrazením systémem SID, když z navrženého    
Plánu vyplývá, že se nepodařilo propojit SID s pražskou dopravou a chybí  v něm i propojení s železniční 
dopravou,     b) Dále v Plánu není řešena dopravní obslužnost zajišťovaná středočeskými obcemi, které se 
na  dopravě také podílejíc) Dalším bodem, se kterým zastupitelé nesouhlasí, je rozdělení linek. Soutěžení na 
malé svazky linek a  zvlášť na hlavní vytížené linky rozdělí linky na lukrativní a na méně lukrativní, což 
povede k rozbití dopravně provázaného celku a může vést až ke zrušení provozu některých linek nebo 
k úhradě jejich provozu městy a obcemi. Všichni přítomní zastupitelé schvalují tyto tři uvedené připomínky.  
     Pro schválení připomínek  5 , proti 0, zdržel se   0 

6) Zastupitelé  projednali zprávu o provedeném auditu Starosta  zastupitele seznámil s výsledky dílčí kontroly 
hospodaření Obce Osov.  Bylo prověřeno hospodaření obce za uplynulé měsíce roku 2011. Po přezkoumání 
písemností auditoři závěrem konstatovali, že v hospodaření obce Osov v letošním roce nebyly zjištěny chyby  
a nedostatky. Všichni přítomní zastupitelé schvalují zprávu o provedené dílčí kontrole hospodaření obce Osov 
v roce 2011. Hlasování: pro schválení 5, proti 0, zdržel se  0 

7)  Pan starosta seznámil zastupitele s možností požádat o dotaci z fondu POV z rozpočtu 0Krajského úřadu  
Středočeského kraje. Středočeský kraj pro Obec Osov. Z nabídnutých dotačních titulů zastupitelé vybrali dotaci na 
opravu komunikace. Komunikace p.č. 525/2 v Osovci  je po loňské zimě ve velmi špatném stavu.  Je třeba opravit 
úsek od autobusové zastávky ke knihovně, což finančně podle cenové nabídky vychází na 400.000,- Kč. 
Zastupitelé se rozhodli požádat o dotaci ve výši 300.000,- Kč vzhledem k tomu, že oprava komunikace v Osově, 
která byla provedena letos,  byla celá uhrazena z rozpočtu obce  a na další opravy už nemá obec finanční rezervy. 
Všichni přítomní zastupitelé schvalují podání žádosti o poskytnutí dotace z fondu POV Středočeského kraje 

    na rok 2012  na opravu komunikace p.č. 525/2 v Osovci  
    Hlasování: pro podání žádosti o poskytnutí dotace:  5,    proti  0,    zdržel se    0 
  Všichni přítomní zastupitelé schvalují spolufinancování opravy komunikace p.č. 525/2 v Osovci ve výši 100 000, - 

Kč z rozpočtu obce Osov  
    Hlasování: pro spolufinancování ve výši 100 000,- Kč   5,    proti  0,    zdržel se    0 

8)  Starosta seznámil zastupitele s plánem inventur na rok 2011. Plán inventur stanoví  termíny inventarizace, 
kompetence a složení HIK a tří DIK, součástí plánu inventur je jmenování předsedy a členů HIK a DIK. Zastupitelé 
neměli k předloženému plánu inventur žádné námitky a připomínky.  Všichni přítomní zastupitelé schvalují 
předložený plán inventur na rok 2011 bez výhrad. Plán inventur je přiložen k tomuto zápisu.      
 Hlasování:  pro schválení plánu inventur na rok 2011   5,  proti 0,  zdržel se 0  

9) V diskusi přednesla paní Culková stížnost občanů Osovce na stav autobusové čekárny u autobusové zastávky, 
protože čekárna je málokdy uklizená.      

10) Starosta poděkoval zastupitelům za účast a zasedání ukončil 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo 
             s c h v a l u j e:     1)  smlouvu s firmou EKO – KOM o výpůjčce 4 nádob na tříděný odpad 
                                            2) zprávu starosty o provedené opravě komunikace p.č. 491 a 522 
                                            3) připomínky k návrhu dopravní obslužnosti Středočeského kraje 

4) podání žádosti o poskytnutí dotace z fondu POV Středočeského kraje 
    na rok 2012  na opravu komunikace p.č. 525/2 v Osovci  
5) podání žádosti o poskytnutí dotace z fondu POV Středočeského kraje 
    na rok 2012  na opravu komunikace p.č. 525/2 v Osovci  

                                            6) zprávu o provedené dílčí kontrole hospodaření obce Osov v roce 2011  
                                            7) plán inventur na rok 2011 
                         u k lá d á:     místostarostovi panu Frýdlovi zaslat vyrozumění paní Polukové, že její 

požadavky budou při přípravě nového ÚP předloženy k projednání   
                        s t a n o v í:  datum konání příštího  zasedání zastupitelstva  na  28.12.2011 
                                             Hlasování o návrhu usnesení:      pro  5,  proti  0, zdržel se 0 

 
Zapsala dne:                  …………………. 
Vyhotovila dne:              …………………..                     Bolinová Jaromíra:           ……………………….. 
 
Ověřovatelé: Frýdl Petr………………. ……                          starosta:………………………...  
 
                    Bolina Bohuslav. …………….                      V Osově dne………………………. 
 
Příloha: 1. Usnesení 
             2.  Plán inventur na rok 2011 



              
 
 
 

Usnesení č.7/2011 
ze zasedání obecního zastupitelstva v Osově ze dne 30.11. 2011 

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

                  
 

 
 
 

 
             s c h v a l u j e:     1)  smlouvu s firmou EKO – KOM o výpůjčce 4 nádob na tříděný odpad 
 
                                            2) zprávu starosty o provedené opravě komunikace p.č. 491 a 522 
 
                                            3) připomínky k návrhu dopravní obslužnosti Středočeského kraje 
 

4) podání žádosti o poskytnutí dotace z fondu POV Středočeského kraje 
    na rok 2012  na opravu komunikace p.č. 525/2 v Osovci  
 
5) spolufinancování opravy komunikace p.č. 525/2 v Osovci ve výši 100 000, - Kč 

z rozpočtu obce Osov 
 
                                            6) zprávu o provedené dílčí kontrole hospodaření obce Osov v roce 2011  
 
                                            7) plán inventur na rok 2011 
 
                         u k lá d á:     místostarostovi panu Frýdlovi zaslat vyrozumění paní Polukové, že její 

požadavky budou při přípravě nového ÚP předloženy k projednání   
 
 
                                                  
    
 

                        s t a n o v í:  datum konání příštího  zasedání zastupitelstva  na  28.12.2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toto usnesení je nedílnou přílohou zápisu z jednání obecního zastupitelstva č.7/2011 ze dne 30.11. 2011 



 

 
 

 
 


