
Obec Osov, okres Beroun                              
ZÁPIS č. 3/2012 

ze zasedání zastupitelstva obce Osov, 
konaného dne 13.6. 2012 v 19 hodin v kanceláři obecního úřadu 

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

2)   projednání výsledků kontroly hospodaření za rok 2011                                                                                                                             
                  3)   projednání a náprava chyb, zjištěných při kontrole hospodaření 
                  4)   projednání a schválení závěrečného účtu obce Osov za rok 2011 
                  5)   projednání žádosti firmy Hrdlička o vyjádření k připravované stavbě 
                  6)   informace o zrušení výpovědi dopravcům veř. dopravy ve Stř. kraji 
                  7)   projednání objednávky odznaků se znakem obce 
                  8)   žádost o umístění dopravní značky ke komunikaci p.č. 522 
                  9)   informace o žádosti katast. úřadu o zapsání kotelny do KN  
                 10)   diskuse       
                 11)  závěr 
                  

1)   Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Zdenek Veverka, který přivítal přítomné. 
Konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Uvedl, že  tři 
nepřítomní zastupitelé  - pan Kočí,  paní Hošťálková a paní Culková - se omluvili, že se 
nemohou zúčastnit dnešního zasedání, pan Kočí z pracovních důvodů, paní Culková a 
Hošťálková jsou nemocné. Přítomných zastupitelů je nadpoloviční většina, pan starosta tedy 
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  4, proti 0, zdržel se   0  Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen. 

             Ověřovateli zápisu byli navrženi: Frýdl Petr a Bolina Bohuslav, zapisovatelkou J. Bolinová. 
Hlasování: pro návrh všichni přítomní členové. 
 Hlasování:  Pro  4, proti 0,  zdržel se   0                                                Návrh byl schválen. 
 
Pan Veverka sdělil, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012  byl 
zvolenými ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédnutí na obecním úřadě. Nebyly proti němu 
vzneseny žádné námitky. 
 

2) Zastupitelé nejprve projednali zprávu o výsledcích kontroly hospodaření obce Osov v roce 2011,  
    která se uskutečnila ve dnech 25.11.2011- dílčí, a dne 20.2.2012 celková. Při dílčí kontrole nebyly 

zjištěny žádné chyby a nedostatky. Při celkové kontrole byly v hospodaření obce zjištěny dvě 
chyby: 

    a) rozpočtový výhled byl sestaven na rok 2010 – 2012, čímž byla  porušena  novela č. 557/2004 Sb. 
zákona č. 250/2000 Sb., na základě které mají obce povinnost sestavovat nejen roční rozpočty, 
ale také rozpočtový výhled na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční 
rozpočet.   Rozpočtový výhled měl být tedy sestaven alespoň ještě na rok 2013. 

    b) obec překročila čerpání paragrafu 3113 (základní škola ) celkem o 5 932 Kč a čerpala prostředky 
na tělovýchovnou činnost (paragraf 3419) celkem ve výši 1 178 Kč, aniž by tyto prostředky byly 
zahrnuty do rozpočtu obce. 

    Žádné další chyby a nedostatky nebyly zjištěny. 
   Zastupitelé obce Osov schvalují zprávu o výsledku kontroly hospodaření obce Osov v roce 2011. 

      Hlasování:      pro schválení výsledků kontroly hospodaření  obce Osov za rok 2011   4 hlasy, 
                      proti  0,  zdržel se 0  
 

 



   3)Zastupitelé dále projednali nápravu chyb a nedostatků,zjištěných při kontrole hospodaření obce 
Osov za rok 2011. 

          a) rozpočtový výhled byl sestaven pouze do roku  2012  
  Náprava: rozpočtový výhled bude sestaven na roky 2012 – 2017, návrh rozpočtu bude vyvěšen na 

úřední desku a elektronickou úřední desku a na  zasedání zastupitelstva 25. 7.2012  bude projednán 
a schválen. Zodpovídá: starosta obce a účetní 

        b) překročení čerpání paragrafu 3113 a čerpání prostředků z paragrafu 3419 
  Náprava: obec bude uskutečňovat své finanční hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem. 

Jako reakci na předem neznámé, nepředvídatelné či nově vzniklé skutečnosti, které ovlivňují 
hospodaření obce, bude provádět změny rozpočtu rozpočtovými opatřeními. Bude dbát, aby 
nebyly překročeny rozpočtové paragrafy dle rozpisu rozpočtu a čerpané prostředky byly vždy 
zahrnuty do rozpočtu obce. Zodpovídá starosta obce a účetní 

Všichni přítomní zastupitelé schvalují předložený návrh na nápravu chyb a nedostatků, zjištěných při 
kontrole hospodaření obce Osov za rok 2011 

Hlasování: pro schválení nápravných opatření   4 hlasy, proti  0, zdržel se  0   
 
4) Zastupitelé projednali návrh závěrečný účet obce Osov za rok 2011.  Závěrečný účet byl 

vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce v době od 28.5.2012  do 13.6. 2012 a 
nebyly k němu vzneseny žádné dotazy a připomínky. Všichni přítomní zastupitelé schvalují 
závěrečný účet za rok 2011 bez výhrad. 

    Hlasování: pro schválení závěrečného účtu za rok 2011 bez výhrad 4, proti 0, zdržel se 0 
   
5) Zastupitelé dále projednali žádost firmy Hrdlička, spol. s r.o., o vyjádření k připravované 

stavbě. Jedná se o provedení výměny stávajícího rozvaděče NN ve stávající trafostanici 
  pro č.p. 1. Společnost Hrdlička je k jednání pověřena společností ČEZ Distribuce, a.s.  
Všichni přítomní zastupitelé souhlasí s připravovanou stavbou. 
  Hlasování:  pro souhlas s provedením výměny rozvaděče NN  4, proti 0, zdržel se 0  
 

6)  Starosta informoval zastupitele, že Krajský úřad Středočeského kraje zrušil výpovědi dopravcům, 
kteří zajišťují autobusovou dopravu v kraji a připraví nové výběrové řízení. 

 
   7)   Zastupitelé projednali nabídku firmy Aktiv Opava s.r.o. na zhotovení odznaků se znakem obce. 

Zastupitelé se rozhodli objednat 100 ks odznaků o velikosti 25 mm, v ceně 18 Kč za jeden. Všichni 
přítomní zastupitelé schvalují objednávku 100 ks odznaků v celkové ceně 1.800,- Kč. 

         Hlasování: pro objednávku odznaků 4,  proti 0, zdržel se 0 
  
 8)   Zastupitelé dále  projednali žádost o umístění dopravní značky ke komunikaci p.č. 522, která by 

zakazovala vjezd těžkých vozidel na tuto komunikaci. Zastupitelé zjistili, že není v jejich kompetenci 
umístit dopravní značku na tuto komunikaci. 

  
 9)   Pan místostarosta informoval zastupitele, že katastrální úřad si vyžádal v rámci přípravy na digitalizaci 

map katastrálního území doklady k zapsání kotelny do katastru nemovitostí. Zastupitelé pověřili pana 
Frýdla a paní Bolinovou, aby potřebné doklady na katastrální úřad v Berouně dodali. 

 
 

       10) V diskusi pan Frýdl informoval zastupitele, že obecní úřad ověřil na žádost katastrálního úřadu 
budovy s čp. v katastru obce Osov. 

   
  11) Starosta poděkoval zastupitelům za účast a zasedání ukončil. 
 



 
 
 
 
 
 
Návrh usnesení č. 3/2012: 
 
Zastupitelstvo obce 
     s c h v a l u j e:          1) zprávu o výsledku kontroly hospodaření za rok 2011 
                                        2) opatření k nápravě chyb zjištěných při kontrole hospodaření 
                                        3)  závěrečný účet obce Osov za rok 2011 bez výhrad 
                                        4)  objednávku 100 ks odznaků se znakem obce 
 
        s o u h l a s í:             s provedením výměny rozvaděče NN   

                                                     
    b e r e  n a  v ě d o m í:              zrušení výpovědi dopravcům  

 
         s t a n o v í:           datum konání příštího  zasedání zastupitelstva  na   27.6. 2012 
 
                                             Hlasování o návrhu usnesení:   pro  4,  proti  0, zdržel se 0 
 

 
Zapsala dne:                  …………………. 
 
Vyhotovila dne:              …………………..                     Bolinová Jaromíra:           ……………………….. 
 
Ověřovatelé: Frýdl Petr………………. ……                          starosta:………………………...  
                 
                     Bolina Bohuslav. …………….                      V Osově dne………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: 1. Usnesení č. 3/2012 

2.  Závěrečný účet Obce Osov za rok 2011 



 
 
 
 
 

Usnesení č.3/2012 
ze zasedání obecního zastupitelstva v Osově ze dne 13.6. 2012 

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

                  
 
     s c h v a l u j e:          1) zprávu o výsledku kontroly hospodaření za rok 2011 
 
                                        2) opatření k nápravě chyb zjištěných při kontrole hospodaření 
                                      
                                        3)  závěrečný účet obce Osov za rok 2011 bez výhrad 
 
                                        4)  objednávku 100 ks odznaků se znakem obce 
 
 
 
   
      s o u h l a s í:             s provedením výměny rozvaděče NN   

                                                     
  
 
   b e r e  n a  v ě d o m í:              zrušení výpovědi dopravcům  

 
 

 
        s t a n o v í:          datum konání příštího  zasedání zastupitelstva  na   27.6. 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toto usnesení je nedílnou přílohou zápisu z jednání obecního zastupitelstva č.3/2012 ze dne 13.6. 2012 

 

 



 

 

 

 

 
 
 


