
Obec Osov, okres Beroun 
 

ZÁPIS č. 8/2011 
ze zasedání zastupitelstva obce Osov, 

konaného dne 28.12. 2011 v 18 hodin v kanceláři obecního úřadu 
  

Přítomni: Veverka Zdenek, Frýdl Petr, Červenka Daniel, Kočí Petr 
 Omluveni:  Hošťálková Simona, Culková Eva, Bolina Bohuslav 
Zapisovatel: Bolinová Jaromíra                                       Ověřovatelé zápisu: Frýdl Petr 
                                                                                                                           Červenka Daniel 
Program jednání: 
                  1)  zahájení 

2)  projednání dodatků č.1, 2, 3 ke smlouvě s firmou DOKAS                                                                                                                                                          
                  3) projednání dodatku pro rok 2012 s firmou ZDIBE 
                  4)  projednání dodatku pro rok 2012 s firmou PROBO - BUS 
                  5)  projednání veřejnoprávní smlouvy s Městem Hořovice o projednávání přestupků 
                  6)  informace o  systému  RUIAN 
                  7)  informace o konání zápisu do 1. ročníku ZŠ Osov  
                  8)  informace o podání žádosti o dotaci z fondu POV Středočeského kraje 
                  9)  informace o měření hodnot azbestu v ZŠ   
                 10) rozpočtové opatření č.3/2011 
                 11) rozpočtové provizorium na rok 2012   
                 12) diskuse 
                 13) závěr 
                  

1)   Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Zdenek Veverka, který přivítal přítomné. 
Konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Uvedl, že  tři 
nepřítomní zastupitelé jsou omluveni - paní Hošťalková, Culková a pan Bolina jsou  nemocní,  
a 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, Červenka Daniel, zapisovatelkou J. Bolinová. 
Hlasování: pro návrh všichni přítomní členové. 
 Hlasování:  Pro  4, proti 0,  zdržel se   0                                                Návrh byl schválen. 
Pan Veverka sdělil, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva ze dne 30. 11. 2011 byl 
zvolenými ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédnutí na obecním úřadě. Nebyly proti němu 
vzneseny žádné námitky. 

 

2)   Zastupitelé nejprve projednali dodatky č. 1, 2, a 3 ke smlouvě s firmou Dokas. Všichni přítomní 
zastupitelé schvalují Dodatek č.1, 2, a 3 ke smlouvě s firmou Dokas.  
      Hlasování: pro schválení  4,  proti 0,   zdržel se   0 

3)  Dále zastupitelé projednali dodatek č.1/2012 smlouvy o dílo – odstraňování tuhého odpadu na 
řízené skládce společnosti Zdibe spol. s r.o.  Všichni přítomní zastupitelé schvalují dodatek 
č.1/2012  smlouvy o dílo s firmou Zdibe. 
      Hlasování:  Pro schválení  4, proti 0, zdržel se   0 

4)  Zastupitelé projednali také dodatek pro rok 2012 s firmou PROBO-BUS. Všichni přítomní 
zastupitelé schvalují dodatek pro rok 2012 ke smlouvě s firmou PROBO-BUS. 

     Hlasování:  pro schválení 4, proti 0, zdržel se 0  
5) Zastupitelé projednali  veřejnoprávní smlouvu Obce Osov s Městem Hořovice o vykonávání 

přenesené  působnosti v rozsahu vymezeném § 53 ods. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve 
znění pozdějších předpisů.  Všichni přítomní zastupitelé schvalují uzavření veřejnoprávní smlouvy 
Obce Osov s Městem Hořovice dle přílohy, ve věci výkonu 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 této 
veřejnoprávní smlouvy 
    Hlasování:  pro schválení smlouvy  4, proti 0, zdržel se   0 
 



 
 
6) Pan starosta dále seznámil zastupitele s povinností zadávat údaje do systému RUIAN, kterou může 

 obec delegovat na obec s přenesenou působností. Zastupitelé se rozhodovali, zda se obec zaregistruje do 
systému nebo zda požádá Město Hořovice o zastupování.  Starosta navrhl zastupitelům, aby v případě, že 
se Obci Osov nepodaří zajistit zaregistrování do systému,  požádala Město Hořovice o uzavření smlouvy, 
na základě které by tuto povinnost vykonávalo Město Hořovice. Všichni přítomní zastupitelé schvalují 
podání žádosti Obce Osov o uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Hořovice o vykonávání povinnosti 
zadávat údaje do systému  RUIAN v případě, že nebude provedena registrace obce do systému RUIAN                                                              
Hlasování:  Pro   4, proti 0, zdržel se   0 

 
7) Pan starosta informoval zastupitele obce, že v ZŠ Osov se 27.1.2012 bude konat zápis dětí do 1. ročníku ZŠ. 

Všichni přítomní zastupitelé berou na vědomí termín zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ. 
 
8) Dále starosta informoval zastupitele, že dne 15. 12. 2011 byla podána žádost o dotaci z fondu POV 

Krajského úřadu Středočeského kraje na opravu komunikace p.č. 525/2 v Osovci. Všichni přítomní 
zastupitel berou na vědomí podání žádosti o dotaci z fondu POV Krajského úřadu Středočeského kraje.  

 
9)  Starosta také informoval zastupitele, že ředitelka  ZŠ odeslala  vyplněný dotazník MZ  na 

zjišťování, zda stavebním materiálem školy byly tzv. boletické panely. V prostorách  škol 
vytypovaných KHS bude postupně do 30. 6.  probíhat měření hodnot azbestu.  O výsledcích  
měření bude KHS informovat zastupitelstvo.  

 
10) Zastupitelé projednali  rozpočtové opatření č. 3/2011 ke schválenému rozpočtu na rok 2011. 
      Úpravy rozpočtu  budou promítnuty do účetnictví.  Všichni  přítomní zastupitelé schvalují 

rozpočtové opatření č. 3/2011 ke schválenému rozpočtu na rok 2011 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.3/2011 
je přiloženo k tomuto zápisu. 
   Hlasování:  pro schválení rozpočtového opatření č.3/2011    4,     proti  0,     zdržel se   0 

 
11)   Zastupitelé dále projednali pravidla rozpočtového provizoria na rok 2012 podle  § 13 zákona    

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění,  kterými se bude hospodaření obce řídit 
do schválení rozpočtu obce na rok 2012. Měsíční výdaje nesmí překročit 1/12 rozpočtu roku 
2011. Všichni přítomní zastupitelé schvalují navržené  rozpočtové provizorium na rok 2012. 
Rozpočtové provizorium je přiloženo k tomuto zápisu. 

      Hlasování:  pro schválení rozpočtového provizoria na rok 2012    4,     proti  0,        zdržel se   0 
 

       12) V diskusi informoval pan starosta o vloupání do ZŠ a MŠ dne 16. 12. 2011. V MŠ byl odcizen 
fotoaparát v hodnotě 3 500,- Kč a přibližně 1 000,- Kč, škoda způsobená vloupáním je přibližně 
4 400,- Kč. Vloupání vyšetřuje policie ČR, škoda je nahlášena pojišťovně. 

            Pan místostarosta Frýdl tlumočil zastupitelům návrh na zasílání důležitých zpráv občanům formou 
SMS zpráv. Starosta informoval zastupitele, že nabídku na  technické zajištění posílání SMS Obec 
Osov obdržela, zastupitelstvo tento návrh uváží, až bude mít víc informací o provedení a finanční 
stránce.   

 
13) Starosta poděkoval zastupitelům za účast a zasedání ukončil. 
 
  

 
 
 
 
 
 



 
 
Návrh usnesení č. 8/2011: 
 
Zastupitelstvo obce 
         
     s c h v a l u j e:    1)  dodatek č. 1, 2, 3 ke smlouvě s firmou DOKAS na rok 2012 
 
                                          2) dodatek pro rok 2012 smlouvy o dílo o odstraňování tuhého odpadu  
                                                s firmou ZDIBE 
 
                                          3) dodatek na rok 2012 ke smlouvě s firmou PROBO - BUS 

 
4)  uzavření veřejnoprávní smlouvy Obce Osov s Městem Hořovice 

dle přílohy, ve věci výkonu 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 této veřejnoprávní 
smlouvy 

 
5) podání žádosti o  uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Hořovice 
     o vykonávání povinnosti zadávat údaje do systému  RUIAN, 

nebude-li  provedena registrace Obce Osov do systému RUIAN 
 
6) rozpočtové opatření č. 3/2011 ke schválenému rozpočtu na rok 

2011 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. 

 
7)  rozpočtové provizorium na rok 2012 
 

b e r e  n a  v ě d o m í:  1 ) podání žádosti o poskytnutí dotace z fondu POV Středočeského kraje 
                                               na rok 2012  na opravu komunikace p.č. 525/2 v Osovci  
 

2) informaci o  měření azbestu v budovách ZŠ 
 

3) informaci o konání zápisu do 1. ročníku ZŠ dne 27.1. 2012 
 

                        s t a n o v í:  datum konání příštího  zasedání zastupitelstva  na   29.2. 2012 
 
                                             Hlasování o návrhu usnesení:      pro  4,  proti  0, zdržel se 0 
 
 

Zapsala dne:                  …………………. 
 
Vyhotovila dne:              …………………..                     Bolinová Jaromíra:           ……………………….. 
 
Ověřovatelé: Frýdl Petr………………. ……                          starosta:………………………...  
 
                    Červenka Daniel. …………….                      V Osově dne………………………. 
 
 
Příloha: 1. Usnesení 
             2. Rozpočtové opatření č.3/2011 
             3. Rozpočtové provizorium Obce Osov na rok 2012 
             4. Veřejnoprávní smlouva Obce Osov s Městem Hořovice  ve věci výkonu přenesené 

působnosti v oblasti projednávání přestupků.  
              



 
 
 

Usnesení č.8/2011 
ze zasedání obecního zastupitelstva v Osově ze dne 28.12. 2011 

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

                  
 

 
         s c h v a l u j e:     1)  dodatek č. 1, 2, 3 ke smlouvě s firmou DOKAS na rok 2012 
 
                                        2) dodatek pro rok 2012 smlouvy o dílo o odstraňování tuhého odpadu 

s firmou ZDIBE 
 
                                        3) dodatek na rok 2012 ke smlouvě s firmou PROBO - BUS 
 

       4)  uzavření veřejnoprávní smlouvy Obce Osov s Městem Hořovice 
dle přílohy, ve věci výkonu 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 této veřejnoprávní 
smlouvy 

 
5) podání žádosti o  uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Hořovice 

o vykonávání povinnosti zadávat údaje do systému  RUIAN, nebude-li 
provedena registrace Obce Osov do systému RUIAN 
 
6) rozpočtové opatření č. 3/2011 ke schválenému rozpočtu na rok 

2011 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. 

 
7)  rozpočtové provizorium na rok 2012 

 
   b e r e  n a  v ě d o m í:  1 ) podání žádosti o poskytnutí dotace z fondu POV Středočeského kraje 
                                               na rok 2012  na opravu komunikace p.č. 525/2 v Osovci  
 

2) informaci o  měření azbestu v budovách ZŠ 
 

3) informaci o konání zápisu do 1. ročníku ZŠ dne 27.1. 2012 
 
 

                        s t a n o v í:  datum konání příštího  zasedání zastupitelstva  na  29.2.2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Toto usnesení je nedílnou přílohou zápisu z jednání obecního zastupitelstva č.8/2011 ze dne 28.12. 2011 



 

 

 

 


