Obec Osov, okres Beroun
ZÁPIS č. 5/2012
ze zasedání zastupitelstva obce Osov,
konaného dne 25.7. 2012 v 19 hodin v kanceláři obecního úřadu
Přítomni: Veverka Zdenek, Bolina Bohuslav, Frýdl Petr, Červenka Daniel, Kočí Petr,
Culková Eva
Omluvena: Hošťálková Simona
Zapisovatel: Bolinová Jaromíra
Ověřovatelé zápisu: Frýdl Petr
Bolina Bohuslav
Program jednání:
1) zahájení
2) projednání a schválení rozpočtového výhledu na období 2013 - 2017
3) projednání žádosti hasičů o příspěvek na oslavy 110. výročí
4) projednání žádosti o opravu strouhy u č.p. 62 a 8
5) oznámení MěÚ Hořovice o aktualizaci územně analytických podkladů
6) pozvánka na společnou prohlídku přejezdů
7) projednání návrhu policie na změnu přednosti v jízdě na křižovatce
8) sdělení policie – odložení případu krádeže
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
nepřítomná členka zastupitelstva paní Hošťálková je řádně omluvena. 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 6, 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.
Návrh byl schválen.
Hlasování: Pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0
Pan Veverka sdělil, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva ze dne 27. 6. 2012 byl
zvolenými ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédnutí na obecním úřadě. Nebyly proti němu
vzneseny žádné námitky.
2) Zastupitelé nejprve projednali návrh rozpočtového výhledu na období let 2013 - 2017. letech
vychází ze zásad pro sestavování rozpočtu obce, je tedy porovnatelný s dosaženými skutečnostmi
minulých let a se sestavenými rozpočty. Obec nemá nyní žádné závazky a neplánuje ani žádné velké
investiční akce. rozpočtový výhled se skládá pouze z předpokladu příjmů a výdajů na léta 2013 –
2017. Běžné výdaje byly stanoveny s ohledem na rozpočtové výdaje minulých let a zahrnují
pravidelně se opakující výdaje (energie, opravy a údržby, platy, odměny, výdaje na komunální,
tříděný a nebezpečný odpad). Návrh byl vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce a
nebyly k němu vzneseny žádné námitky a požadavky.
Všichni přítomní zastupitelé schvalují rozpočtový výhled na období let 2013 – 2017.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0
3) Zastupitelé projednali žádost hasičů o příspěvek na oslavy 110. výročí založení hasičského
sboru v Osově. Oslavy se budou konat v sobotu 1. září 2012. Všichni přítomní zastupitelé
schvalují příspěvek ve výši 20 000,- Kč na zajištění oslav ke 110. výročí založení
Hlasování: pro poskytnutí příspěvku ve výši 20 000,- Kč hasičskému sboru Osov 6 hlasů,
proti 0, zdržel se 0

4) Zastupitelé projednali žádost o opravu strouhy u čp. 62 a čp. 8. Místostarosta Frýdl si
strouhy prohlédl. Bude třeba opravit zaústění dešťové kanalizace z pravé strany
komunikace. Vyzdívka koryta není v havarijním stavu, ale je narušena erozí vody.
Zastupitelé pověřují pana Frýdla, aby opravil zaústění dešťové kanalizace. Strouha podél
zámeckého parku je poškozena erozí více, ale neohrožuje žádné obytné budovy v obci.
Větší opravy jsou finančně velice nákladné a budou se řešit dle finančních možností obce.
5) Starosta seznámil zastupitele s informací MěÚ Hořovice, že provádí aktualizaci územně
analytických podkladů.
6) Starosta seznámil zastupitele s pozvánkou Českých drah pozvánku na prohlídku přejezdů na
katastrálním území Osov.
6) Zastupitelé projednali návrh policie na změnu přednosti v jízdě na křižovatce. Policie navrhuje změnu
přednosti na křižovatce silnice 115 od Osovce se silnicí od Lážovic. V poslední době na této křižovatce
došlo k několika dopravním nehodám, při kterých došlo k poškození zrcadla. Zastupitelé se změnou
přednosti nesouhlasí a navrhují požádat policii o zachování dosavadní přednosti v jízdě. Navrhují, aby se
prostředky na označení změny přednosti v jízdě raději vynaložily na výraznější označení dosavadního
stavu reflexními značkami a vodorovným značením.
Všichni přítomní zastupitelé schvalují zachování dosavadní přednosti v jízdě na křižovatce.
Hlasování: pro zachování dosavadní přednosti 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0
8) Starosta seznámil zastupitele se sdělením policie o odložení případu krádeže. Vzhledem k tomu, že
vyšetřování nevedlo ke zjištění pachatele, policie případ odložila. Obec Osov tedy požádá hasičskou
vzájemnou pojišťovnu o vyplacení pojistky.
Všichni přítomní zastupitelé berou na vědomí odložení případu krádeže traktoru.
9) V diskusi starosta seznámil zastupitele s informací, kolik občané obce ušetřili tříděním odpadu.
Místostarosta Frýdl upozornil na velmi špatný stav kontejneru u hřbitova, který potřebuje opravit.
Všichni přítomní zastupitelé schvalují opravu kontejneru u hřbitova.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0
10) Starosta poděkoval zastupitelům za účast a zasedání ukončil.
Návrh usnesení č. 5/2012:
Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e:

1) rozpočtový výhled na období let 2013 - 2017
2) příspěvek hasičům ve výši 20.000,- Kč
3) návrh na zachování přednosti v jízdě na křižovatce silnice 115 se
silnicí od Lážovic
b e r e n a v ě d o m í: 1) odložení případu krádeže traktoru
s t a n o v í: datum konání příštího zasedání zastupitelstva na 29.8. 2012
Hlasování o návrhu usnesení: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Zapsala dne:

………………….

Vyhotovila dne:

…………………..

Bolinová Jaromíra:

………………………..

Ověřovatelé: Frýdl Petr………………. ……

starosta:………………………...

Bolina Bohuslav. …………….

V Osově dne……………………….

Přílohy: Usnesení č.5/2012
Rozpočtový výhled na období let 2013 - 2017

Usnesení č.5/2012
ze zasedání obecního zastupitelstva v Osově ze dne 25.7. 2012

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

s c h v a l u j e:

1 ) rozpočtový výhled na období let 2013 – 2017
2) příspěvek hasičům ve výši 20.000,- Kč
3) návrh na zachování přednosti v jízdě na křižovatce silnice 115 se
silnicí od Lážovic

b e r e n a v ě d o m í: 1) odložení případu krádeže traktoru

s t a n o v í: datum konání příštího zasedání zastupitelstva na 29.8. 2012

Toto usnesení je nedílnou přílohou zápisu z jednání obecního zastupitelstva č.5/2012 ze dne 25.7. 2012

