Obec Osov, okres Beroun
ZÁPIS č. 1/2012
ze zasedání zastupitelstva obce Osov,
konaného dne 29.2. 2012 v 19 hodin v kanceláři obecního úřadu
Přítomni: Veverka Zdenek, Frýdl Petr, , Kočí Petr, Culková Eva, Bolina Bohuslav
Omluveni: Hošťálková Simona, Červenka Daniel
Zapisovatel: Bolinová Jaromíra
Ověřovatelé zápisu: Frýdl Petr
Bolina Bohuslav
Program jednání:
1) zahájení
2) informace o konání auditu
3) informace o počtu dětí zapsaných do 1. ročníku
4) projednání žádosti o udělení souhlasu používat obecní znak
5) oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním do digitální
podoby
6) oznámení o zahájení zeměměřičských prací
7) žádost o finanční příspěvek – Svaz ochránců přírody
Domov důchodců Hořovice
Svaz neslyšících
8) informace k nabídkovým řízením – dopravci
9) Informace pro občany o možnosti řešení sporů
10) projednání povodňového plánu
11) schválení inventarizační zprávy z provedené inventarizace za rok 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 - paní Hošťalková je nemocná a pan Červenka je na
služební cestě, 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 28. 12. 2012 byl
zvolenými ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédnutí na obecním úřadě. Nebyly proti němu
vzneseny žádné námitky.
2) Starosta informoval zastupitele o konání kontroly hospodaření Obce Osov. Zastupitelé berou na
vědomí informaci o konání auditu.
Hlasování: pro schválení 5, proti 0, zdržel se 0
3) Paní ředitelka Hanousková informovala zastupitele, že k zápisu do 1. ročníku ZŠ pro školní rok
2012/2013 se dne 27.1. 2012 dostavilo celkem 23 dětí, z nich rodiče dvou dětí zvažují odklad
školní docházky a rodiče jednoho dítěte zvažují docházku do ZŠ Hostomice, pravděpodobně
tedy do první třídy ZŠ Osov nastoupí v příštím školním roce 20 dětí.
4) Zastupitelé obce Osov projednali žádost společnosti AKTIV 95 OPAVA s.r.o. o povolení užít
znak obce Osov při výrobě upomínkových předmětů. Všichni přítomní zastupitelé schvalují
udělení souhlasu k užití znaku obce Osov na výrobu placky do sběratelské kolekce.
Hlasování: pro schválení 5, proti 0, zdržel se 0
5) Katastrální úřad pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Beroun oznámil zahájení obnovy
katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby.
Katastrální úřad požádal obecní úřad o součinnost. Všichni přítomní zastupitelé berou na vědomí
oznámení zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací
do digitální podoby.

6) Starosta informoval zastupitele, že v obci byly zahájeny zeměměřičské práce, občané byly informování
vyvěšením oznámení na úřední desce a elektronické úřední desce. Všichni přítomní zastupitelé berou na
vědomí zahájení zeměměřičských prací v obci Osov.
7) Zastupitelé dále projednali žádosti o finanční příspěvky. Žádost o finanční příspěvek zaslal Svaz ochránců
přírody, Domov důchodců v Hořovicích a svaz neslyšících. Zastupitelé vzhledem k finanční situaci obce
se rozhodli prozatím žádné příspěvky neposkytovat. V případě, že obec nebo občané obce Osov budou
využívat služby některé z organizací, poskytnou jí příspěvek poté.
8) Starosta informoval zastupitele o probíhajícím nabídkovém řízení pro dopravce. Zastupitelé se shodli na
tom, že tento proces nemohou ovlivnit a vyčkají, jak nabídkové řízení dopadne. Potom budou zastupitelé
informovat občany.
9) Starosta informoval zastupitele o možnosti řešení sporů mezi občany a finančními institucemi za
pomoci finančního arbitra. Tato nabídka bude zveřejněna na úřední desce a na elektronické úřední
desce Obce Osov.
10) Zastupitelé projednali povodňový plán obce Osov, který na podkladě povodňového plánu vypracovaného
okresním úřadem v Berouně zpracoval místostarosta obce pan Petr Frýdl. Všichni přítomní
zastupitelé schvalují povodňový plán obce Osov.
Hlasování: pro schválení povodňového plánu obce Osov 5, proti 0, zdržel se 0
11) Starosta seznámil zastupitele se závěrečnou zprávou, kterou vypracovala inventarizační komise
v čele s předsedou panem Petrem Kočím na základě výsledků inventarizace majetku Obce Osov
za rok 2011.
Hlasování: pro schválení závěrečné inventarizační zprávy 5, proti 0,
zdržel se 0
12) V diskusi pan starosta připomněl termín konání Dne osovských žen, zastupitelé projednali stav
příprav a rozdělili si úkoly spojené s organizací a průběhem akce.
13) Starosta poděkoval zastupitelům za účast a zasedání ukončil.
Návrh usnesení č. 1/2012:
Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e:

1) závěrečnou inventarizační zprávu z provedené periodické inventarizace
za rok 2011
2) udělení souhlasu pro užití obecního znaku obce Osov
3) povodňový plán obce Osov

b e r e n a v ě d o m í: 1 ) konání kontroly hospodaření obce Osov za rok 2011
2 ) informace k nabídkovým řízením – dopravci
3) informaci o počtu dětí zapsaných do 1. ročníku ZŠ
4) informaci o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním do
digitální podoby
5) informaci o zahájení zeměměřičských prací
6) ) Informace pro občany o možnosti řešení sporů
s t a n o v í: datum konání příštího zasedání zastupitelstva na 24.4. 2012
Hlasování o návrhu usnesení:
Zapsala dne:

………………….

Vyhotovila dne:

…………………..

pro 5, proti 0, zdržel se 0

Bolinová Jaromíra:

………………………..

Ověřovatelé: Frýdl Petr………………. ……

starosta:………………………...

Bolina Bohuslav. …………….

V Osově dne……………………….

Usnesení č.1/2012
ze zasedání obecního zastupitelstva v Osově ze dne 29.2. 2012

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

s c h v a l u j e:

1) závěrečnou inventarizační zprávu z provedené periodické inventarizace
za rok 2011
2) udělení souhlasu pro užití obecního znaku obce Osov
3) povodňový plán obce Osov

b e r e n a v ě d o m í: 1 ) konání kontroly hospodaření obce Osov za rok 2011
2 ) informace k nabídkovým řízením – dopravci
3) informaci o počtu dětí zapsaných do 1. ročníku ZŠ
4) informaci o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním do
digitální podoby
7) informaci o zahájení zeměměřičských prací
8)

Informace pro občany o možnosti řešení sporů

s t a n o v í: datum konání příštího zasedání zastupitelstva na 24.4. 2012

Toto usnesení je nedílnou přílohou zápisu z jednání obecního zastupitelstva č.1/2012 ze dne 29.2. 2012

6) Zastupitelé projednali návrh rozpočtového opatření č. 2, kterým se upravuje schválený
rozpočet Obce Osov na rok 2011. Zastupitelstvo jednohlasně schvaluje v souladu s § 84,
odst. 2 písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a § 16 odst. 2 písm.
c) zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtové
opatření č. 2/2011 ke schválenému rozpočtu na rok 2011. Rozpočtové opatření č.2/2011
bude promítnuto do účetnictví a je přiloženo k tomuto zápisu.
Hlasování: pro schválení rozpočtového opatření č.2/2011 7, proti 0, zdržel se 0

Příklady pravidel rozpočtové provizoria:
1. obec hradí v období rozpočtového provizoria pouze nejnutnější výdaje zabezpečující
provoz obecního úřadu a obce, přičemž dbá na hospodárnost a efektivní vynakládání
rozpočtových prostředků,
2. obec hradí závazky vyplývající z již uzavřených smluv.
3. do schválení ročního rozpočtu pro rozpočtové období roku 2010 bude obec postupovat
podle rozpočtu roku 2009

dílčí inventarizační komisi ZŠ: předseda: J. Hanousková
členky: Chocholoušová, Procházková
dílčí inventarizační komisi MŠ: předseda J. Karmazínová
členka: Čabounová
dílčí inventarizační komisi ŠJ: předseda M. Čabounová
členka: D. Štáralová

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Hořovice dle přílohy, ve věci
výkonu přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků. Zastupitelstvo konstatuje, že obec
nemá vytvořeny podmínky pro výkon a zabezpečení přenesené působnosti v oblasti přestupků, což je
důvodem k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.

