Obec Osov, okres Beroun
ZÁPIS č. 10/2012
ze zasedání zastupitelstva obce Osov,
konaného dne 27.12. 2012 v 19 hodin v kanceláři obecního úřadu
Přítomni: Veverka Zdenek, Bolina Bohuslav, Frýdl Petr, Červenka Daniel, Kočí Petr,
Culková Eva
Omluvena: Hošťálková Simona, Červenka Daniel
Zapisovatel: Bolinová Jaromíra
Ověřovatelé zápisu: Frýdl Petr
Bolina Bohuslav
Program jednání:
1) zahájení
2) projednání rozpočtového opatření č.4/2012 k 31.12.2012
3) projednání rozpočtového provizoria na rok 2013
4) informace o zápisu do 1. ročníku ZŠ Osov
5) projednání dodatku ke smlouvě o dopravní obslužnosti
6) informace o revizi kotelny
7) diskuse
8) 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 28. 11. 2012 byl
zvolenými ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédnutí na obecním úřadě. Nebyly proti němu
vzneseny žádné námitky.
2) Zastupitelé projednali rozpočtové opatření č. 4/2012 k 31.12.2012 ke schválenému rozpočtu na rok 2012.
Úpravy rozpočtu budou promítnuty do účetnictví. Všichni přítomní zastupitelé schvalují
rozpočtové opatření č. 4/2012 ke schválenému rozpočtu na rok 2012 v souladu s § 84, odst. 2
písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a § 16 odst. 2 písm. c) zákona
číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rozpočtové opatření č.4/2012
je přiloženo k tomuto zápisu.
Hlasování: pro schválení rozpočtového opatření č.4/2012 k 31.12.2012 5, proti 0, zdržel se 0

3) Zastupitelé dále projednali pravidla rozpočtového provizoria na rok 2013 podle § 13 zákona
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, kterými se bude hospodaření obce řídit
do schválení rozpočtu obce na rok 2013. Měsíční rozpočet na provoz se bude řídit 1/12 rozpočtu
roku 2012. Případné výdaje přesahující nejnutnější výdaje musí odsouhlasit zastupitelstvo obce.
Všichni přítomní zastupitelé schvalují navržené rozpočtové provizorium na rok 2013.
Rozpočtové provizorium je přiloženo k tomuto zápisu.
Hlasování: pro schválení rozpočtového provizoria na rok 2013 5, proti 0,
zdržel se 0

4) Starosta seznámil zastupitele s termínem zápisu dětí do první třídy ZŠ Osov. Zápis se koná
25. ledna 2013 do 14 do 16 hodin.. Všichni přítomní zastupitelé berou na vědomí konání termín
konání zápisu do 1. ročníku ZŠ Osov
5) Starosta dále seznámil zastupitele s dodatkem č. 5 ke smlouvě o dopravní obslužnosti, kterou má
Obec Osov uzavřenou s firmou PROBO-BUS a.s.. Přepokládaná výše roční ztráty je
dohodnuta na částku 6.491,- Kč. Všichni přítomní zastupitelé schvalují Dodatek č. 5 smlouvy
o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti
Hlasování: pro 5 hlasů, proti 0, zdržel se 0
6) Starosta informoval zastupitele, že je objednána celková revize kotelny. Je třeba provést revizi
elektroinstalací, regulace kotle a bude třeba také objednat novou expanzní nádobu, aby byla
připravena na instalaci, protože podle názoru revizního technika stará nádoba dosluhuje.
Všichni přítomní zastupitelé berou na vědomí plánované provedení revize kotelny.
7) V diskusi zastupitelé projednávali na návrh občanů možnost vybudování bezbariérového přístupu do
Jednoty. Zastupitelé se shodli na tom, že je třeba nejprve zjistit, jaký typ přístupu by byl nejvhodnější.
Rozhodnutí odložili na dobu, kdy skončí zima, v této době není vhodné provádět stavební úpravy.
8) Starosta poděkoval zastupitelům za účast a zasedání ukončil.
Návrh usnesení č. 10/2012:
Zastupitelstvo obce
1) rozpočtové opatření č. 4/2012 ke schválenému rozpočtu na rok 2012 v
souladu s § 84, odst. 2 písm. b) zákona číslo 128/2000
Sb. o obcích, v platném znění, a § 16 odst. 2 písm. c)
zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů.
2) rozpočtové provizorium na rok 2013
:
3) dodatek na rok 2013 ke smlouvě s firmou PROBO – BUS, a.s.

s c h v a l u j e:

b e r e n a v ě d o m í:

1) termín zápisu do 1. ročníku ZŠ
2) plánovanou revizi kotelny

s t a n o v í: datum konání příštího zasedání zastupitelstva na 23.1. 2013
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: Usnesení č.10/2012
Rozpočtové opatření č. 4/2012 k 31.12.2012
Rozpočtové provizorium na rok 2013

Usnesení č.10/2012
ze zasedání obecního zastupitelstva v Osově ze dne 27.12. 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. 4/2012 ke schválenému rozpočtu na rok 2012 v
souladu s § 84, odst. 2 písm. b) zákona číslo 128/2000
Sb. o obcích, v platném znění, a § 16 odst. 2 písm. c)
zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů.
2) rozpočtové provizorium na rok 2013

:
3) dodatek na rok 2013 ke smlouvě s firmou PROBO – BUS, a.s.
b e r e n a v ě d o m í:

1) termín zápisu do 1. ročníku ZŠ
2) plánovanou revizi kotelny

s t a n o v í: datum konání příštího zasedání zastupitelstva na 23.1. 2013

Toto usnesení je nedílnou přílohou zápisu z jednání obecního zastupitelstva č.10/2012 ze dne 27.12. 2012

