
Obec Osov 
Zastupitelstvo obce Osov 

 
Zápis 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Osov, 
konaného dne 5.11.2014, od 18:00 hodin 

                                          ve školní jídelně ZŠ čp. 93 
přítomni: Marcela Čabounová, Markéta Vaňatová, Daniel Červenka, Zdeněk Veverka, 
František Sklenář, Lenka Šmejkalová, Jiří Hošťálek 
hosté:   občané  Osova a Osovce 
 

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o 
zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. 

 
Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce Osov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18 hodin 
dosavadním starostou obce Zdeňkem Veverkou („dále jako „předsedající“).  
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne 
uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 
24.10.2014 v 16.00 hodin, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o 
obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Osov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu 
nejméně 7 dní, a to od 27.10.2014 do 5.11.2014. Současně byla zveřejněna na „elektronické 
úřední desce“.  
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) 
konstatoval, že přítomno je sedm členů zastupitelstva (z celkového počtu sedmi), takže 
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

 
Složení slibu členy zastupitelstva 
 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke 
složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že 
odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění). 

 
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích 
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat 
svědomitě, v zájmu obce Osov a jejích  občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a 
jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a 
podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)  

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 
 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Zdeňka Veverku a Daniela Červenku a 
zapisovatelem paní Jaromíru Bolinovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před 
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

 
Návrh usnesení: 



Zastupitelstvo obce Osov určuje ověřovateli zápisu pana Zdeňka Veverku a Daniela Červenku a 
 zapisovatelkou Jaromíru Bolinovou. 

 
Výsledek hlasování:   Pro  7   Proti  0         Zdrželi se  0 
Usnesení ustavujícího zasedání č. 1 bylo schváleno. 

Schválení programu: 
 

 Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou  
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a navrhl, spolu 
se zřízením povinného finančního a kontrolního výboru byl stejně jako v minulém 
volebním období zřízen výbor školský, sociální a kulturní a nově byl zřízen výbor pro 
životní prostředí. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným 
občanům. Zastupitelé ani občané neměli námitky k doplnění programu o zřízení výboru 
školského, sociálního a kulturního a výboru pro životní prostředí. Předsedající dal 
hlasovat o doplnění návrhu programu.  

 
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Osov schvaluje doplnění  programu ustavujícího zasedání 
 v bodě II) .  Zřízení finančního a kontrolního výboru a výboru školského, sociálního  

a kulturního a výboru pro životní prostředí 
• volba předsedy školského, sociálního a kulturního výboru 
•  volba předsedy výboru pro životní prostředí 
• volba členů školského, sociálního a kulturního 
• volba členů výboru  pro životní prostředí 

 
Výsledek hlasování:   Pro     7  Proti       0       Zdrželi se     0 
Usnesení ustavujícího zasedání č. 2 bylo schváleno. 
 

Po schválení návrhu na doplnění programu dal předsedající hlasovat o návrhu programu 
ustavujícího zasedání.  
 
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Osov schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 
 

I) Volba starosty a místostarosty  
• určení počtu místostarostů 
• určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako 

dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích) 
• určení způsobu volby starosty a místostarosty 
• volba starosty 
• volba místostarosty 

II)  Zřízení finančního a kontrolního výboru a výboru školského, sociálního a 
kulturního a výboru pro životní prostředí 
• určení počtu členů finančního a kontrolního výboru a výboru školského, 

sociálního a kulturního 
• volba předsedy finančního výboru 
• volba předsedy kontrolního výboru 
• volba předsedy školského, sociálního a kulturního výboru 
•  volba předsedy výboru pro životní prostředí 



• volba členů finančního výboru 
• volba členů kontrolního výboru 
• volba členů školského, sociálního a kulturního 
• volba členů výboru  pro životní prostředí 

III)  Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
(§ 72 zákona o obcích)  

IV)    Diskuse 
 

Výsledek hlasování:   Pro  7      Proti    0        Zdrželi se    0 
Usnesení ustavujícího zasedání č. 3 bylo schváleno. 

 
Bod I - volba starosty a místostarosty: 
 
Určení počtu místostarostů:  
 
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly 
vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i 
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Osov schválilo zvolení jednoho místostarosty. 

Výsledek hlasování:   Pro  7  Proti  0 Zdrželi se  0 
Usnesení ustavujícího zasedání č. 4 bylo schváleno. 

 
 
Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:  
            
Předsedající sdělil zastupitelům, že v souladu s § 84 ods. 2 zákona o obcích má zastupitelstvo 
má pravomoc určovat funkce,  pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni. Poté 
navrhl, aby funkce starosty i místostarosty  obce byla vykonávána i nadále jako neuvolněná. 
Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným 
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Osov schvaluje, že funkce starosty i místostarosty obce bude i 
nadále vykonávaná jako neuvolněná.  
Výsledek hlasování:   Pro     7  Proti       0       Zdrželi se     0 
Usnesení ustavujícího zasedání č. 5 bylo schváleno. 

 
Určení způsobu volby starosty a místostarosty:  
 
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty 
a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. 
V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené 
hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva 
bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva 
k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány,  volba 
starosty a místostarosty bude tedy probíhat veřejně hlasováním. 

           Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po 
nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých 



kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení 
konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.  
 
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:  
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány 
následující návrhy: Člen zastupitelstva Zdeněk Veverka navrhl zvolit do funkce starostky paní 
Marcelu Čabounovou. Další návrhy podány nebyly. Před hlasováním dal předsedající možnost 
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko ani námitka podány 
nebyly. Poté došlo k hlasování. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Osov volí starostkou paní Marcelu Čabounovou. 
Výsledek hlasování:   Pro     6         Proti   0      Zdrželi se       1 
Usnesení ustavujícího zasedání č. 6 bylo schváleno. 

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:  
 

            Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Člen 
zastupitelstva Zdeněk Veverka navrhl zvolit do funkce místostarostky paní Markétu 
Vaňatovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit 
své stanovisko. Zastupitelé sdělili, že s tímto návrhem souhlasí. Žádné stanovisko ani námitka 
podány nebyly. Poté došlo k hlasování. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Osov volí místostarostkou paní Markétu Vaňatovou. 
Výsledek hlasování:   Pro   6     Proti   0    Zdrželi se   1  
Usnesení ustavujícího zasedání č. 7 bylo schváleno. 

 
Bod II - Z řízení finančního a kontrolního výboru a výboru školského, sociálního a 
kulturního a výboru pro životní prostředí 
 
Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:  
 
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 
117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů 
předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo 
určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž 
finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy 
výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen 
člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru 
nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující 
rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). 
 
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž 
každý z nich bude mít tři členy. Dále navrhl, aby stejně jako v minulém volebním období byl 
zřízen školský, sociální a kulturní výbor, který bude také tříčlenný. Dále navrhl zřízení výboru 
pro životní prostředí, který bude také tříčlenný. Před hlasováním byla dána možnost 
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
Poté došlo k hlasování 
 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Osov zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou 
tříčlenné. Dále zřizuje  výbor školský, sociální a kulturní a výbor pro životní 
prostředí.  Také tyto dva  výbory budou tříčlenné. 
Výsledek hlasování:   Pro  7            Proti    0                Zdrželi se     0 
Usnesení ustavujícího zasedání č. 8 bylo schváleno. 
 

Volba předsedy finančního výboru:  
 

           Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního 
výboru. Byly podány následující návrhy: Předsedající  navrhl zvolit do funkce předsedy 
finančního výboru Daniela Červenku. Žádné další návrhy podány nebyly. Před hlasováním 
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko sděleno nebylo. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Osov  volí předsedou finančního výboru Daniela Červenku. 
Výsledek hlasování:   Pro    6  Proti     0    Zdrželi se     1 
Usnesení ustavujícího zasedání č. 9 bylo schváleno. 

 
Volba předsedy kontrolního výboru:  
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního 
výboru. Byly podány následující návrhy: Předsedající navrhl do funkce předsedy kontrolního 
výboru pana Jiřího Hošťálka. Žádné další návrhy podány nebyly.. Před hlasováním byla dána 
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno 
nebylo. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Osov volí předsedou kontrolního výboru pana Jiřího Hošťálka. 
Výsledek hlasování:   Pro   6    Proti        0     Zdrželi se       1 
Usnesení ustavujícího zasedání č. 10 bylo schváleno. 

 
 
Volba předsedy školského, sociálního a kulturního výboru:  
 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy 
školského, sociálního a kulturního  výboru. Byly podány následující návrhy: Člen 
zastupitelstva Zdeněk Veverka navrhl zvolit do funkce předsedy školského, sociálního 
a kulturního  výboru paní Lenku Šmejkalovou. Žádné další návrhy podány nebyly.. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Osov volí předsedkyní  školského,sociálního a kulturního výboru 
paní Lenku Šmejkalovou. 
Výsledek hlasování:   Pro   6    Proti        0     Zdrželi se       1 
Usnesení ustavujícího zasedání č. 11 bylo schváleno. 

  
Volba předsedy  výboru pro životní prostředí 



 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy 
školského, sociálního a kulturního  výboru. Byly podány následující návrhy: Člen 
zastupitelstva Zdeněk Veverka navrhl zvolit do funkce předsedy výboru pro životní 
prostředí pana Františka Sklenáře. Žádné další návrhy podány nebyly. Před 
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Osov volí předsedou  výboru pro životní prostředí pana 
Františka Sklenáře. 
Výsledek hlasování:   Pro   6    Proti        0     Zdrželi se       1 
Usnesení ustavujícího zasedání č. 12 bylo schváleno. 

 
Volba členů finančního výboru, kontrolního výboru, výboru školského, sociálního a 
kulturního  a výboru pro životní prostředí 
 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru, 
finančního výboru a výboru školského, sociálního a kulturního. Vzhledem k tomu, že členy 
kontrolního ani finančního výboru nemůže být starosta ani místostarosta  (§ 119 odst. 1 zákona o 
obcích), a zvolených zastupitelů je sedm, je třeba zvolit čtyři členy do kontrolního a finančního 
výboru ze tří členů zastupitelstva. Člen zastupitelstva pan Veverka navrhl, se členové výborů 
volili z občanů, kteří o tuto práci projeví zájem, což zákon umožňuje, neboť členy výboru mohou 
být občané obce i jiné osoby uvedené v § 16 a 17 zákona o obcích, ale i jakákoli jiná osoba, 
kromě tajemníka obecního úřadu a osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním 
úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích), a vyzval občany, aby podali návrhy na členy výborů. Byly 
podány následující návrhy: za členy kontrolního výboru byla navržena paní Marie Frýdlová a pan 
Pavel Švejda. Za členy finančního výboru byl navržen pan Pavel Veselý a paní Stanislava 
Marková.  Za členy školského, sociálního a kulturního byl navržen pan Petr Frýdl a paní Dana 
Sklenářová. Za členy výboru pro životní prostředí byl navržen pan Daniel Červenka a pan Pavel 
Čaboun. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Zastupitelé i občané souhlasili s navrženými kandidáty. Nebyla vznesena žádná 
námitka. Poté došlo k hlasování. 
 

Volba členů finančního výboru:  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Osov volí dva členy finančního výboru, pana Pavla Veselého a paní Stanislavu 
Markovou. 

Výsledek hlasování:   Pro    7  Proti     0    Zdrželi se     0 
Usnesení ustavujícího zasedání č. 13 bylo schváleno. 

 
Volba členů kontrolního výboru:  

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Osov volí dva členy kontrolního výboru, paní Marii Frýdlovou a pana Pavla Švejdu. 

Výsledek hlasování:   Pro  7    Proti        0     Zdrželi se       0 
Usnesení ustavujícího zasedání č. 14 bylo schváleno. 
 

Volba členů školského, sociálního a kulturního výboru:  



 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Osov volí dva členy  školského,sociálního a kulturního výboru, paní Danu 
Sklenářovou a pana Petra Frýdla. 

Výsledek hlasování:   Pro   7    Proti        0     Zdrželi se       0 
Usnesení ustavujícího zasedání č. 15 bylo schváleno. 
 

Volba členů  výboru pro životní prostředí 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Osov volí dva členy  výboru pro životní prostředí, pana Daniela Červenku 
 a pana Pavla Čabouna. 

Výsledek hlasování:   Pro   7    Proti        0     Zdrželi se      0 
Usnesení ustavujícího zasedání č. 16 bylo schváleno. 
 

Bod III – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva: 
 

Předsedající sdělil zastupitelům, že zastupitelstvo obce  v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády 
 č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, rozhoduje o poskytnutí  
měsíční odměny neuvolněným členům za výkon funkce členů zastupitelstev. Předsedající  navrhl měsíční 
odměnu za výkon funkce starosty obce (§ 77 odst. 2 zákona o obcích) ve výši 13.043,- Kč. Před hlasováním 
nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Osov v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu 
za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce  ve výši 13 043,- Kč hrubého 
měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce starosty, tj,od 5.11.2014 

 
            Výsledek hlasování:   Pro      6   Proti       0     Zdrželi se       1 

Usnesení ustavujícího zasedání č. 17 bylo schváleno. 
 

Předsedající navrhl  měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty obce (§ 77 odst. 2 zákona o 
obcích) ve výši 11.421,- Kč. Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy 
a občané obce neuplatnili žádná stanoviska. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Osov v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu 
za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 11 421,- Kč 
měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty , tj,od 5.11.2014 

 
Výsledek hlasování:   Pro   6   Proti     0    Zdrželi se      1 
Usnesení ustavujícího zasedání č. 18 bylo schváleno. 

 
Předsedající dále navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o 
obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném 
znění, poskytována odměna za výkon funkce předsedy výboru ve výši 1 060 Kč a to ode dne jejich 
zvolení do funkce předsedy ( § 77 ods. 2 zákona o obcích). Před hlasováním nebyly členy 
zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska. 

 
Návrh usnesení:  



Zastupitelstvo obce Osov v souladu s § 72 a § 84 ods. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za 
výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 1 060 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode 
dne zvolení do funkce předsedy. 

 
Výsledek hlasování:   Pro   7   Proti     0    Zdrželi se      0 
Usnesení ustavujícího zasedání č. 19 bylo schváleno. 

 
Bod IV - Diskuse 
V diskusi nejprve předsedající sdělil zastupitelům, že zasedání zastupitelstva bylo v minulém volebním 
období svoláváno na poslední středu v měsíci v zimě na 18., v létě na 19. hodinu a zeptal se, zda jim 
tento termín vyhovuje. Všichni přítomní zastupitelé s tímto termínem souhlasí.  
Poté předsedající vyzval občany i zastupitele, aby předložili své návrhy na priority pro obec na volební období 
 2014 – 2018. V minulém volebním období se podařilo ve spolupráci s šesti okolními obcemi vybudovat a 
uvést do provozu odloučené pracoviště MŠ Osov v čp. 2 pro 16 dětí. Minulé zastupitelstvo vyřešilo také 
problém s prodejnou Jednoty, protože obec odkoupila od firmy Sorex celou budovu, takže  prodejna bude 
v obci zachovaná. Byla opravena kaplička a došlo k opravě dalších komunikací v Osově a Osovci. V novém 
volebním období se budou postupně  opravovat další komunikace. Pan Hošťálek upozornil na to, že obec má 
dlouhodobě problémy s pitnou vodou a odpadními vodami, které by vyřešil vodovod a kanalizace. 
V minulých volebních obdobích se zastupitelé snažili najít řešení, ale prozatím nenašli takové, které by nebylo 
příliš finančně náročné. Místostarostka Markéta Vaňatová sdělila, že i nové zastupitelstvo má v plánu pokusit 
se tento problém vyřešit, hlavním problémem zůstávají ovšem finance, protože zastupitelstvo nechce jít cestou 
velké zadluženosti obce. Paní Marková navrhla, aby zastupitelé zpracovali písemně anketu, ve které by uvedli 
svoje plány, seznámili s ní občany a ti by se potom k předloženým záměrům vyjadřovali. Paní místostarostka 
Vaňatová navrhla občanům, že své náměty mohou posílat buď elektronicky  na e-mailovou adresu obce nebo 
písemně poštou či je přímo vhodit do schránky na obecním úřadě. Paní Šebková upozornila na nutnost opravy 
strouhy a Sázky. Paní Ježdíková se ptala na odvoz odpadu, zajímalo ji, jestli by nebylo lepší vybírat poplatky 
na osobu místo na číslo popisné a ptala se také, jak bude obec řešit povinnost zajistit vybírání bioodpadu a 
železného šrotu. Zastupitel Veverka sdělil, že mezi obcemi začíná fungovat  meziobecní spolupráce MOS, 
která se  mimo jiné bude zabývat i odpadovým hospodářstvím. Nově zvolené zastupitelstvo se shodlo 
s občany, že jak zastupitelé tak občané si připraví svoje návrhy, na co se zaměřit v tomto volebním období, 
 a proberou je na příštím veřejném zasedání, které se bude konat 26. listopadu v 18. hodin opět ve školní 
jídelně  ZŠ  Osov. 
 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.05 hod 
 
 
 
 
Přílohy zápisu: 
 
1) Prezenční listina 
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 
 
 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne:                       7. listopadu 2014    
 



 
 Zapisovatel:Jaromíra Bolinová           ……………………. 
 
 
Ověřovatelé:    Daniel Červenka    ……………………….      dne……………….  
 

 Zdeněk Veverka    ……………………….      dne ........................ 
 
 
Starostka:           Marcela Čabounová      ............................      dne ......................... 
 

 
 
 
 
 

Razítko obce: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení č. 12/2014 
ze zasedání obecního zastupitelstva v Osově ze dne 26.11. 2014 

 
 

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

 
 

 
   s c h v a l u j e :   
 

               1)  rozdělení doplatku investičních nákladů na odloučené pracoviště MŠ do více let 
 

         2)  Rozpočtové opatření č. 7/2014  k 26. 11. 2014 
 

   3)  Příspěvek ve výši 10.000,- Kč SK Osov v  roce 2015 
 

         4)  Plán inventur za rok 2014 
 
         5)  Uzavření veřejnoprávní smlouvy Obce Osov s městem Hořovice dle přílohy ve věci 

výkonů přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků. Zastupitelstvo konstatuje, 
      že obec nemá vytvořeny podmínky pro výkon a zabezpečení přenesené působnosti v oblasti 

přestupků, což je důvodem k uzavření toto veřejnoprávní smlouvy  
 
         6)  zakoupení programu EPIS 

             
 
  b e r e  n a  v ě d o m í:     přihlášku dvou občanů na brigádu 
 

 
n e m á  n á m i t e k:      k provedení výkopu u čp. 11 v Osovci 
 
 
p o v ě ř u j e:                 paní Vaňatovou, 1) aby se seznámila s možnými variantami odvozu bioodpadu 

                                            2) aby zjistila,  zda DOKAS může zajistit odvoz odpadu ze školní kuchyně 
 

 
    s t a n o v í:  datum konání příštího  zasedání zastupitelstva  na   29.12. 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 

Toto usnesení je nedílnou přílohou zápisu z jednání obecního zastupitelstva č.12/2014 ze dne 
26.11. 2014 



Usnesení č. 13/2014 
ze zasedání obecního zastupitelstva v Osově ze dne 29.12. 2014 

 
 

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

 
 
 

   s c h v a l u j e :   
 
1)   dodatek smlouvy s PROBO-BUSEM 
2)  do funkce oddávající paní starostku Marcelu Čabounovou 
                       a  paní místostarostku Markétu Vaňatovou 
3)   rozpočtové opatření č. 8/2014 k 31. 12. 2014 
4)   rozpočtové provizorium Obce Osov na rok 2015 
5)   smlouvu s firmou DOKAS o odstraňování kuchyňského odpadu z kuchyně a školní jídelny 
6)   Dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou DOKAS o komunálním odpadu včetně ceny 
7)   Dodatek č. 2 ke smlouvě s firmou DOKAS o odstraňování nebezpečného odpadu 
8)   Dodatek č. 3 ke smlouvě s firmou DOKAS o odstraňování velkoobjemového odpadu 
9)   Dodatek ke smlouvě s firmou ZDIBE o uložení odpadu na skládce 
10) Dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružení finančních prostředků 
11) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o pohybu psů na veřejném prostranství 

              
  b e r e  n a  v ě d o m í:     informaci o provedené hygienické kontrole v odloučeném pracovišti MŠ 
                                              informaci o měření radonu v odloučeném pracovišti MŠ Osov 
                                              informaci o jednání se starosty o doplatku investičních nákladů 
                                              informaci o provedené kontrole v ZŠ Osov 
                                              informaci o plánovaných stavebních úpravách v COOPu 
                                              informaci o zápisu do 1. ročníku ZŠ  
 
p o v ě ř u j e:      pana Františka Sklenáře, aby zajistil průzkum stavu odpadního potrubí v základní        

škole a kotelně 
 
    s t a n o v í:  datum konání příštího  zasedání zastupitelstva  na   28. 1. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toto usnesení je nedílnou přílohou zápisu z jednání obecního zastupitelstva č.13/2014 ze dne 29.12. 2014 
 
 


