Obec Osov, okres Beroun
ZÁPIS č. 6/2012
ze zasedání zastupitelstva obce Osov,
konaného dne 29.8. 2012 v 19 hodin v kanceláři obecního úřadu
Přítomni: Veverka Zdenek, Bolina Bohuslav, Frýdl Petr, Culková Eva
Omluvena: Hošťálková Simona, Kočí Petr, Červenka Daniel
Zapisovatel: Bolinová Jaromíra

Ověřovatelé zápisu: Frýdl Petr
Bolina Bohuslav

Program jednání:
1) zahájení
2) projednání opravy komunikací v Osovci
3) projednání a schválení rozpočtového opatření č.2/2012
4) diskuse
5) závěr
1) Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Zdenek Veverka, který přivítal přítomné.
Konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Uvedl, že
nepřítomní členové zastupitelstva paní Hošťálková, Culková a Kočí jsou řádně omluveni.
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 hlasů, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl schválen.
Pan Veverka sdělil, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva ze dne 25. 7. 2012 byl
zvolenými ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédnutí na obecním úřadě. Nebyly proti němu
vzneseny žádné námitky.
2) Starosta informoval zastupitele, že oslovil Stavební společnost Svoboda, oprava komunikací, a
vyžádal si finanční nabídku na opravu dvou komunikací v Osovci - odbočky k Vaňatům, čp. 46,
p.č. 298/5, kde se v minulém roce budovala přípojka veřejného osvětlení, a cesty p.č. 525/2 od
kapličky k rybníku za knihovnou, kde stojí kontejnery na tříděný odpad. Cena opravy v celkové
výměře 748 m2 byla vyčíslena na 291 500,- Kč bez DPH. Všichni přítomní zastupitelé schvalují
opravu dvou komunikací v Osovci - odbočky k Vaňatům čp. 46 a cesty od kapličky k rybníku za
knihovnou - v ceně do 350 000,- včetně DPH.
Hlasování: pro 4 hlasů, proti 0, zdržel se 0
2) Zastupitelé projednali rozpočtové opatření č. 2/2012, do kterého byly včleněny finanční
prostředky na opravu komunikací v Osovci.
Všichni přítomní zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č. 2/2012.
Hlasování: pro 4 hlasů, proti 0, zdržel se 0
3) V diskusi starosta sdělil zastupitelům, že v noci z 22. na 23. 8. 2012 se někdo opět pokusil
ukradnout zahradní traktor. Krádež prvního traktoru byla nahlášena pojišťovně, vyplacení
pojistky ještě nebylo dojednáno. Dále připomněl starosta zastupitelům, že v 22.9. 2012 se koná
v obci Osov sběr nebezpečného odpadu.
6) Starosta poděkoval zastupitelům za účast a zasedání ukončil.

Návrh usnesení č. 6/2012:
Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e:
1) opravy komunikací v Osovci - odbočky k Vaňatům čp. 46 a cesty
od kapličky k rybníku za knihovnou v ceně do 350.000,- vč. DPH
2) rozpočtové opatření č. 2/2012
b e r e n a v ě d o m í:

1) nový pokus o krádež traktoru
2) sběr nebezpečného odpadu v Osově dne 22.9. 2012

s t a n o v í: datum konání příštího zasedání zastupitelstva na 26.9. 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……………………….

Přílohy: Usnesení č. 6/2012
Rozpočtové opatření č. 2/2012

Usnesení č.6/2012
ze zasedání obecního zastupitelstva v Osově ze dne 29.8. 2012

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

s c h v a l u j e:

1) opravy komunikací v Osovci - odbočky k Vaňatům čp. 46 a cesty
od kapličky k rybníku za knihovnou v ceně do 350.000,- vč. DPH
2) rozpočtové opatření č. 2/2012

b e r e n a v ě d o m í:

1) nový pokus o krádež traktoru
2) sběr nebezpečného odpadu v Osově dne 22.9. 2012

s t a n o v í: datum konání příštího zasedání zastupitelstva na 26.9. 2012

Toto usnesení je nedílnou přílohou zápisu z jednání obecního zastupitelstva č.5/2012 ze dne 29.8. 2012

