
Obec Osov, okres Beroun 
 

ZÁPIS č. 2/2012 
ze zasedání zastupitelstva obce Osov, 

konaného dne 25.4. 2012 v 19 hodin v kanceláři obecního úřadu 
  

Přítomni: Veverka Zdenek,  Kočí Petr, Culková Eva, Bolina Bohuslav, Hošťálková Simona 
 Omluveni:  Frýdl Petr,  Červenka Daniel  
Zapisovatel: Bolinová Jaromíra                                       Ověřovatelé zápisu: Culková Eva 
                                                                                                                           Bolina Bohuslav 
Program jednání: 
                  1)  zahájení 

2)   projednání a schválení hospodářského výsledku školy                                                                                                                                                         
                  3)   projednání požadavků a rozpočtu školy NA ROK 2012 
                  4)   projednání a schválení rozpočtu Obce Osov na rok 2012 
                  5)   žádost včelařů o příspěvek včelařům na ozdravění včelstev 
                  6)  projednání žádosti o vybudování svodu dešťové vody  
                  7)   informace o souhlasu krajského úřadu uzavřením veřejnoprávní smlouvy 
                  8)  informace o nepřidělení dotace z fondu POV  krajského úřadu 
                  9)¨ projednání nové pojistné smlouvy s HVP 
                10)  Projednání žádosti o udělení výjimky z počtu dětí v MŠ Osov       
                 11) Prořezání stromů  
                 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  - pan Frýdl a pan Červenka – se omluvili, že se nemohou zúčastnit 
dnešního zasedání, 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: Culková Eva, 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 29. 2. 2012  byl 
zvolenými ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédnutí na obecním úřadě. Nebyly proti němu 
vzneseny žádné námitky. 
 

2) Zastupitelé  projednali výsledky hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2011. Zastupitelé se seznámili s 
výsledky hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2011, které jsou přílohou tohoto zápisu. Příjmy příspěvkové 
organizace tvořily 1.877.949,62 Kč, z toho příspěvek obce 700.000 ,- Kč. Výdaje činily celkem 
1.912.198,45 Kč.  Hospodářský výsledek za rok 2011 byl tedy záporný:  – 34.248,83  Kč. 

      Všichni přítomní zastupitelé schvalují výsledky hospodaření ZŠ a MŠ za rok  2011 
    Hlasování:  pro schválení výsledků hospodaření ZŠ za rok 2011   5, proti 0, zdržel se 0  
 

   3) Zastupitelé dále projednali požadavky školy a návrh rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2012.   
      Na neinvestiční náklady školy byla navržena částka 750.000,- Kč. Všichni přítomní zastupitelé 

schvalují návrh 750.000,- Kč na neinvestiční náklady ZŠ a MŠ na rok 2012. 
   Hlasování:  pro schválení  5, proti 0, zdržel se 0  
 

4) Zastupitelé projednali návrh rozpočtu Obce Osov na rok 2012. Rozpočet na rok 2012 počítá 
s příjmy 3.038.600 ,- Kč a s výdaji také 3.038.600 ,-  Kč, rozpočet je tedy navržen 
vyrovnaný.  Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce a 
nebyly k němu vzneseny žádné dotazy ani připomínky občanů. Zastupitelé jednohlasně 
schvalují vyrovnaný rozpočet obce na rok 2012  

    Hlasování: pro schválení rozpočtu obce Osov na rok 2012  5, proti 0, zdržel se 0 



   
5)  Zastupitelé projednali žádost včelařů o příspěvek na ozdravění včelstev. Všichni přítomní 

zastupitelé schvalují příspěvek pro včelaře na ozdravění včelstev ve výši 2.000.- Kč 
     Hlasování:  pro poskytnutí příspěvku  5, proti 0, zdržel se 0  
 

6) Zastupitelé opět projednali návrh pana Jahody na vyřešení problému s odvodem dešťové vody. Pan 
Jahoda souhlasí s tím, že buď připevní na vjezd retardéry, které by zabraňovaly, aby mu dešťová 
stékala ze silnice do dvora, nebo vybuduje překop přes cestu, kterým bude voda svedena do 
dešťové kanalizace. 

 
7) Starosta informoval zastupitele, že Obec Osov obdržela od Krajského úřadu Středočeského kraje rozhodnutí, 

že  souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Osov a městem Hořovice k zajištění výkonu 
přenesené působnosti podle zákona č. 20/1990 Sb., o přestupcích. Na základě této smlouvy budou orgány 
města Hořovice namísto obce Osov vykonávat přenesenou působnost na úseku agendy přestupků ve 
správním  řízení. Všichni přítomní zastupitelé berou na vědomí rozhodnutí KÚ o souhlasu s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy. 

 
8)  Starosta informoval zastupitele, že Krajský úřad Středočeského kraje na svém zasedání  neschválilo 

přidělení dotace z fondu POV,  o které požádala obec Osov na opravu komunikace v Osovci. Starosta 
navrhl počkat s opravou, až obec nashromáždí dostatek financí z vlastních zdrojů. Všichni přítomní 
zastupitelé berou na vědomí nepřidělení dotace z fondu POV na opravu komunikace v Osovci 

 
9)   Starosta předložil zastupitelům návrh nové pojistné smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, do 

které bylo zapracováno také pojištění kontejnerů na plast. Všichni přítomní zastupitelé souhlasí 
s návrhem nové pojistné smlouvy. 

     Hlasování:  Pro schválení nové pojistné smlouvy s HVP  5, proti 0, zdržel se  0 
 
10) Zastupitelé projednali žádost vedoucí učitelky MŠ paní Karmazínové o výjimku z počtu dětí – zvýšení 

počtu dětí o dvě na 28. Všichni přítomní zastupitelé schvalují výjimku z počtu dětí v MŠ na školní 
rok 2012/2013 – navýšení počtu dětí o dvě na celkový počet 28 dětí.  

   Hlasování:  pro schválení výjimky na zvýšení počtu dětí v MŠ  na 28   5,     proti  0,     zdržel se   0 
 

11)    Starosta informoval zastupitele, že se mu podařilo zajistit firmu, která horolezeckou metodou 
prořezala  stromy na hřbitově, takže byly odstraněny suché větve ohrožující zdraví i majetek 
občanů.   Dále navrhl, aby byly postupně prohlédnuty a prořezány stromy rostoucí podél 
pozemku MŠ a ZŠ. Na stav některých stromů by měl  být zpracován odborný posudek. Všichni 
přítomní zastupitelé schvalují prořezání stromů na hřbitově a podél pozemku ZŠ a MŠ.  

         Hlasování:  pro prořezání  stromů  5,     proti  0,     zdržel se    
 

       12) V diskusi zastupitelé řešili problém s čištěním koupaliště. Usoudili, že bude asi třeba kontaktovat 
ochránce přírody a zjistit, kdy by bylo možné koupaliště vyčistit, aby čolci, kteří v něm žijí,  nebyli 
ohroženi.  

13) Starosta poděkoval zastupitelům za účast a zasedání ukončil. 
 

Návrh usnesení č. 2/2012: 
 
Zastupitelstvo obce 
     s c h v a l u j e:         1) hospodářský výsledek školy za rok 2011 
                                        2) rozpočet školy na rok 2012 
                                        3)  rozpočet obce Osov na rok 2012, schválený rozpočet je  

vyrovnaný 
                                        4)  příspěvek  včelařům na ozdravění včelstev ve výši 2.000,- Kč 
                                        5)  uzavření nové pojistné smlouvy s HVP 

                                                    6)  výjimku z počtu dětí v MŠ na školní rok 2012/2013 
                                                           – navýšení počtu dětí o dvě na celkový počet 28 dětí  
                                                    7)  prořezání stromů na hřbitově a kolem MŠ a ZŠ 
                                                     



 
                                         

 
b e r e  n a  v ě d o m í:    1 )  rozhodnutí KÚ Středočeského kraje o souhlasu s uzavřením veřejnoprávní         

smlouvy s Městem Hořovice o přestupcích 
                                           2 )  nepřidělení dotace z fondu POV na opravu silnice v Osovci 

              
                        s t a n o v í:  datum konání příštího  zasedání zastupitelstva  na   13.6. 2012 
 
                                             Hlasování o návrhu usnesení:   pro  5,  proti  0, zdržel se 0 
 

 
Zapsala dne:                  …………………. 
 
Vyhotovila dne:              …………………..                     Bolinová Jaromíra:           ……………………….. 
 
Ověřovatelé: Culková Eva………………. ……                          starosta:………………………...  
                 
                     Bolina Bohuslav. …………….                      V Osově dne………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: 1. Usnesení č. 2/2012 

2. Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2011 
3.  Rozpočet Obce Osov na rok 2012 

 
 



 
 
 

Usnesení č.2/2012 
ze zasedání obecního zastupitelstva v Osově ze dne 25.4. 2012 

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

                  
 
     s c h v a l u j e:         1) hospodářský výsledek školy za rok 2011 
                                        2) rozpočet školy na rok 2012 
                                        3)  rozpočet obce Osov na rok 2012, schválený rozpočet je  

vyrovnaný 
                                        4)  příspěvek  včelařům na ozdravění včelstev ve výši 2.000,- Kč 
                                        5)  uzavření nové pojistné smlouvy s HVP 

                                                    6)  výjimku z počtu dětí v MŠ na školní rok 2012/2013 
                                                           – navýšení počtu dětí o dvě na celkový počet 28 dětí  
                                                    7)  prořezání stromů na hřbitově a kolem MŠ a ZŠ 
                                                     

 
                                         

 
b e r e  n a  v ě d o m í:    1 )  rozhodnutí KÚ Středočeského kraje o souhlasu s uzavřením 
                                                 veřejnoprávní  smlouvy s Městem Hořovice o přestupcích 
                                           2 )  nepřidělení dotace z fondu POV na opravu silnice v Osovci 

              
 

 
                        s t a n o v í:  datum konání příštího  zasedání zastupitelstva  na   13.6. 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toto usnesení je nedílnou přílohou zápisu z jednání obecního zastupitelstva č.2/2012 ze dne 25.4. 2012 

 



 

 

 

 

 

 


