
Obec Osov, okres Beroun                                   
 

ZÁPIS č. 8/2012 
ze zasedání zastupitelstva obce Osov, 

konaného dne 31.10. 2012 v 19 hodin v kanceláři obecního úřadu 
  

Přítomni: Veverka Zdenek, Bolina Bohuslav, Frýdl Petr,  Kočí Petr, Culková Eva 
 Omluveni:  Hošťálková Simona, Červenka Daniel 
Zapisovatel: Bolinová Jaromíra                                       Ověřovatelé zápisu: Frýdl Petr 
                                                                                                                           Bolina Bohuslav 
Program jednání: 
                  1)  zahájení 
                  2)  projednání žádosti pana Bednaříka  
                  3)  projednání návrhu kritérií pro přijetí do MŠ 

4)  informace o označení křižovatky 
5)  informace o jednání s pojišťovnou 
6)  projednání stavu válečného hrobu    
7)  informace o provedených opravách 
8)  anketa Dobrovolník Středočeského kraje 

                  9)  projednání a schválení rozpočtového opatření č.3/21012  
                 10) informace o ověření existence stavby 
                 11) informace o předání závěru zjišťovacího řízení 
                 12) žádost o příspěvek Domova sv. Josefa v Žirči 
                 13) diskuse 
                 14) 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 a pan Červenka 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  5, 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  5 hlasů, proti 0,  zdržel se   0                                          Návrh byl schválen. 
 
Pan Veverka sdělil, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva ze dne 26 . 9. 2012  byl 
zvolenými ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédnutí na obecním úřadě. Nebyly proti němu 
vzneseny žádné námitky. 
 
2) Prvním bodem k projednání byla žádost pana Bednaříka změnu trasy obecní komunikace p.č. 527. 
Zastupitelé zvažovali variantu výměny pozemku ve vlastnictví pana Bednaříka za pozemek obce. 
Zastupitelé projednali všechny výhody a nevýhody této výměny. Výměna pozemku by mohla přinést 
v budoucnosti obci velké výdaje vzniklé posunem cesty, uváděný záměr tedy není v dlouhodobém 
zájmu obce. Všichni přítomní zastupitelé zamítají návrh pana Bednaříka na výměnu pozemků. 
    Hlasování:  pro zamítnutí návrhu    5 hlasů,     proti  0,  zdržel se 0  
 

   3) Zastupitelé se seznámili s návrhem paní ředitelky na kritéria pro přijetí do MŠ, které paní 
ředitelka připravuje na školní rok 2012/2013. Pro zastupitele je důležité, že podle těchto 
navržených kritérií mají přednost děti z obce Osov, aby děti mohly chodit do MŠ v místě svého 
bydliště. Všichni přítomní zastupitelé berou na vědomí návrh kritérií pro přijetí do MŠ. 

 
4) Pan starosta potom informoval zastupitele, že KÚS Beroun provedl svislé a vodorovné 

dopravní značení křižovatky podle návrhu MěÚ Hořovice, dopravního odboru.  Účinnost 
tohoto opatření bude vyhodnocena na jaře a podle výsledků bude buď dosavadní přednost 



v jízdě ponechána nebo bude změněna. Všichni přítomní zastupitelé berou na vědomí 
provedení  dopravního značení křižovatky. 

    
5) Pan starosta seznámil zastupitele s výsledky jednání s HVP. Dosud není uzavřena ani 
pojistná událost krádež traktoru, ani náhrada škody za utrpěný úraz. v obou  případech 
starosta jednal se zástupci pojišťovny, kteří na těchto pojistných případech pracují. Všichni 
přítomní zastupitelé berou na vědomí informaci starosty o jednání s pojišťovnou. 
 
6) Zastupitelé projednali stav hrobu rudoarmějce  ze 2. světové války. Náhrobní deska je 
nakloněná a hrozí, že spadne a rozbije se. Část hrobu je překryta plechovou deskou. Pan Frýdl 
si hrob prohlédne a vyhodnotí, jestli dokáže desku srovnat a upevnit nebo jestli bude třeba 
objednat na opravu kameníka. Plechová deska by se buď měla nahradit kamennou, nebo 
alespoň dočasně dosypat místo desky zeminu a osázet hrob květinami. Všichni přítomní 
zastupitelé ukládají panu Frýdlovi, aby je na příštím zastupitelstvu seznámil  se svým 
návrhem na opravu válečného hrobu.  
 
7)  Starosta informoval zastupitele, že byla dokončena oprava kontejneru u hřbitova. Pan 
Frýdl informoval o provedených drobných opravách v areálu MŠ a o dokončení zednických 
prací na opravě kapličky. Byla dokončena oprava zvonice a opraven nátěr omítky, protože  
pro velkou vlhkost zdiva se na ní objevily skvrny. Udržovací nátěr bude muset být prováděn 
pravidelně, protože vlhkost zdiva nelze odstranit. Kaplička ještě potřebuje nátěr vstupních 
dveří a v příštím roce bude třeba vybílit vnitřní stěny. 
Všichni přítomní zastupitelé berou na vědomí provedené opravy. 

 
8) Obec Osov obdržela informaci o 2. ročníku ankety Dobrovolník Středočeského kraje s žádostí o 
případnou nominaci. Jde o působení v sociální a zdravotní oblasti, v oblasti kultury, sportu a ochrany 
životního prostředí, výchovnou a vzdělávací činnost nebo o udělení ceny za činnost při mimořádné 
události. Zastupitelé nenominovali žádného dobrovolníka, ale předají dopis ředitelce školy k případné 
nominaci za školu. 

 
      9)  Zastupitelé projednali rozpočtové opatření č. 3/2012, sestavené k 31.10. 2012. Všichni  

přítomní zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č. 3/2012. 
       Hlasování:  Pro schválení rozpočtového opatření č. 3/2012    5 hlasů,  proti 0,   zdržel se   0     
  

10) Místostarosta Petr Frýdl informoval zastupitele, že MÚ Hostomice, stavební úřad, provedl 
v říjnu  ověření existence stavby (kotelna ZŠ) a potřebné doklady byly odeslány na katastrální 
úřad Beroun,  aby kotelna mohla být zapsána v katastru.  Všichni přítomní zastupitelé berou 
na vědomí provedené ověření existence stavby (kotelny ZŠ). 
 
 11) Starosta  informoval zastupitele o předání závěru zjišťovacího řízení ke koncepci 
„Integrovaný krajský  program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území 
Středočeského kraje“. Závěr zjišťovacího zřízení byl vyvěšen na úřední desku a elektronickou 
úřední desku.  
 
12) Obecní úřad Osov obdržel  žádost o příspěvek z  Domova sv. Josefa v Žirči, který pečuje 
o lidi postižené roztroušenou sklerózou. Protože o nemocné s roztroušenou sklerózou se 
v našem kraji stará také Domov důchodců ve Zdicích, zastupitelé všemi hlasy rozhodli 
neposlat příspěvek Domovu sv. Josefa v Žirči. 
    Hlasování:  pro zamítnutí žádosti    5 hlasů,     proti  0,  zdržel se 0  
 
13) V diskusi zastupitelé mluvili o tom, že v části obce nesvítí dnes večer veřejné osvětlení.  
Vzhledem k tomu, že v obci včera ČEZ provedl připojení zámku, je možné, že došlo 
k přetížení sítě. Jestliže se panu Chvojkovi nepodaří osvětlení opravit, bude třeba zavolat 
příští den ČEZ. Zastupitelé také pověřili starostu, aby projednal se starostou  Skřiple opravu 
lamp veřejného osvětlení, které jsou na katastrálním území Skřiple. 
 

14) Starosta poděkoval zastupitelům za účast a zasedání ukončil. 



 
 
Návrh usnesení č. 8/2012: 
 
Zastupitelstvo obce 
     s c h v a l u j e:          1)rozpočtové opatření č.3/2012 
 
            z a m í t á:         1)  žádost pana Bednaříka o změnu trasy obecní komunikace p.č. 527. 
                                        2)  žádost o příspěvek Domovu sv. Josefa 
                                         
b e r e  n a  v ě d o m í:     1) kritéria pro přijetí dětí do MŠ 

                          2)  informaci o označení křižovatky 
                          3)  informaci o jednání s pojišťovnou 
                          4)  informaci o provedených opravách 
                          5)  informaci o  anketě Dobrovolník Středočeského kraje 

                                            6) informaci o ověření existence stavby 
                                            7) informaci o předání závěru zjišťovacího řízení 
                                            8) informaci o provedených opravách 
 

     u k l á d á:   panu Frýdlovi vypracovat návrh na opravu válečného hrobu    
 

                s t a n o v í:  datum konání příštího  zasedání zastupitelstva  na  28.11. 2012 
 
                                             Hlasování o návrhu usnesení:   pro  5,  proti  0, zdržel se 0 
 

 
Zapsala dne:                  …………………. 
 
Vyhotovila dne:              …………………..                     Bolinová Jaromíra:           ……………………….. 
 
Ověřovatelé: Frýdl Petr………………. ……                          starosta:………………………...  
                 
                     Bolina Bohuslav. …………….                      V Osově dne………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 1) Usnesení č. 8/2012 
             2)  Rozpočtové opatření č. 3/2012 
 
 
 



 
 

Usnesení č.8/2012 
ze zasedání obecního zastupitelstva v Osově ze dne 31.10. 2012 

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

                  
 

 
     s c h v a l u j e:    :    1)rozpočtové opatření č.3/2012 
 
            z a m í t á:         1)  žádost pana Bednaříka o změnu trasy obecní komunikace p.č. 527 
                                        
                                        2)  žádost o příspěvek Domovu sv. Josefa 
 
 
     
b e r e  n a  v ě d o m í:  1) kritéria pro přijetí dětí do MŠ 
 

                          2)  informaci o označení křižovatky 
 
                          3)  informaci o jednání s pojišťovnou 
 
                          4)  informaci o provedených opravách 
 
                          5)  informaci o  anketě Dobrovolník Středočeského kraje 
 

                                            6) informaci o ověření existence stavby 
 
                                            7) informaci o předání závěru zjišťovacího řízení 
                                            
                                           8) informaci o provedených opravách 
 
  
 

               u k l á d á:   panu Frýdlovi vypracovat návrh na opravu válečného hrobu    
 

                        s t a n o v í:  datum konání příštího  zasedání zastupitelstva  na   28.11. 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toto usnesení je nedílnou přílohou zápisu z jednání obecního zastupitelstva č.8/2012 ze dne 31.10. 2012 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 


