Zápis č. 6/2018
o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Osiky,
konaného dne 1. 6. 2018 v místnosti Obecního úřadu v Osikách
Starosta (předsedající) Josef Zeman zahájil 6. zasedání Zastupitelstva obce Osiky (dále jen
„zastupitelstvo obce nebo ZO“) v 20,00 hodin a všechny přítomné přivítal.

Bod č. 1
Technický bod
Starosta (předsedající) konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce
Obecního úřadu Osiky od 23. 5. 2018, to je min. 7 dní přede dnem konání zasedání. Dále konstatoval, že je
přítomno 7 členů zastupitelstva, které je tímto usnášeníschopné.
Přítomni: P. Zachoval, R. Horáková, J. Forman, E. Pokojová, J. Zeman, J. Kvasnica, E. Němcová
a účetní obce L. Formanová
Omluveni:
Zapisovatelem je zvolena účetní L. Formanová
Starosta (předsedající) konstatoval, že zápis z předcházejícího zasedání byl řádně ověřen a je uložen
k nahlédnutí na obecním úřadě.
Starosta (předsedající) vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 6. zasedání
(v roce 2018) zastupitelstva obce.
Navrženi byli: R. Horáková a E. Němcová a obě s návrhem souhlasily.
Usnesení č. 1/6/2018:
Zastupitelstvo obce Osiky schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce Osiky
navržené kandidáty paní R. Horákovou a E. Němcovou.
Hlasování č. 1/6/2018: pro: 7

proti:0

zdržel se:0

Starosta (předsedající) přednesl návrh programu zasedání, který byl zastupitelstvem schválen.
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce Osiky:
1) Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele
2) Kontrola úkolů z minulého jednání zastupitelstva
3) Schválení závěrečného účtu za rok 2017
4) Schválení účetní závěrky 2017
5) Pronájem Výletiště
6) COOP dotace
7) Vodné
8) Hospoda nájem
9) Dotace z rozpočtu JMK- sál
10) Dodatek ke smlouvě Antee, Smlouva o poskytnutí hostingových služeb
11) Rozpočtové opatření č. 4
12) Závěr
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Bod č. 2
Kontrola úkolů z minulého zasedání
Zatrubnění potoka začala opravovat firma Kubiko s. r. o., po zásahu bylo zjištěno, že náklady na opravu se
budou muset zvýšit oproti původní cenové nabídce – délka úseku není 9 m ale 15m.

Bod č. 3
Schválení závěrečného účtu za rok 2017
Návrh závěrečného účtu obce Osiky za rok 2017 byl vyvěšen po dobu 15 dní na úřední desce obce a v plném
rozsahu byl v listinné podobě k nahlédnutí na obecním úřadě.
Usnesení č. 3/6/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2017 bez výhrad.
Hlasování č. 3/6/2018 :

pro: 7

proti:

0

zdržel se:

0

Bod č. 4
Schválení účetní závěrky za rok 2017
OZ byly předloženy podklady pro schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2017 a to výkazy:
Rozvaha k 31. 12. 2017, Výkaz zisků a ztrát ke dni 31. 12. 2017 a Příloha sestavená ke dni 31. 12. 2017.
Zastupitelstvo na základě předložených podkladů zjistilo, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky a že nebrání nic k jejímu schválení a přerozdělení
výsledku hospodaření.
Usnesení č. 4/6/2018
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření obce za rok 2018.
Hlasování č. 4/6/2018 :

pro: 7

proti:

0

zdržel se:

0

Bod č. 5
Pronájem Výletiště
Záměr pronajmout areál Výletiště v letní sezóně 2018 k provozování občerstvení byl vyvěšen od 5. 5. 2018
do 24. 5. 2018 na úředních deskách obce Osiky. Zájem projevily pouze studentky Ivana Henzlová a Lucie
Pařízková, s tím, že budou občerstvení provozovat společně.
Usnesení č. 5/6/2018
Zastupitelstvo schvaluje pronájem areálu Výletiště žadatelkám Ivaně Henzlové a Lucii Pařízkové. Nájemní
smlouva bude podepsána s Ivanou Henzlovou, bytem Třešňová 636, Lysice, která si k provozování
občerstvení opatří povolení. Zastupitelstvo pověřuje starostu J. Zemana k podpisu nájemní smlouvy.
Hlasování č. 5/6/2018

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0
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Bod č. 6
COOP – dotace
JMK vyhlásil dotační program na podporu malých prodejen v obcích. Ze strany provozovatele místní
prodejny COOP přišla nabídka spolupráce při získání této dotace pro prodejnu. Zastupitelstvo projednalo
možnost získat tuto dotaci a souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace. Dotace by měla být v min. výši
25 000,-, min. podíl spoluúčasti obce 50 %.
Usnesení č. 6/6/2018
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z JMK na podporu zachování provozu prodejny
v obci.
Hlasování č. 6/6/2018

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 7
Vodné
Zastupitelstvo obce projednalo zvýšení vodného. Kvůli zvýšeným nákladům a tlaku ministerstva musí být
vodné zvýšeno, tak aby byla tvořena rezerva v případě havárie vodovodu nebo jiných nečekaných výdajů.
Usnesení č. 7/6/2018
Zastupitelstvo schvaluje zvýšení poplatku za vodné na částku 20,- za m3 s platností od 1. 1. 2019.
Hlasování č. 7/6/2018

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 8
Hospoda – nájem
Zastupitelstvo seznámilo nájemce hospody s nutností úpravy nájemní smlouvy na hostinec. Dosavadní
nájemní smlouva musí být změněna kvůli rekonstrukci kulturního sálu, který bude sloužit jako víceúčelové
centrum obce a bude k dispozici občanům k pořádání kulturních, společenských a rodinných akcí.

Bod č. 9
Dotace na rekonstrukci kulturního sálu víceúčelového centra obce
Usnesení č. 9/6/2018
Zastupitelstvo schvaluje dotaci na rekonstrukci kulturního sálu víceúčelového centra obce ve výši
250.000,- Kč z rozpočtu JMK.
Hlasování č. 9/6/2018

pro:7

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 10
Různé
Během měsíce května podepsal starosta několik dodatků ke smlouvám kvůli GDPR. Šlo zejména o dodatky
s poskytovateli programového vybavení internetového portálu Antee a účetního a administrativního
softwaru KEO. Tyto dodatky umožňují poskytovatelům zajišťovat obci potřebné služby v těchto oblastech.

Bod č. 11
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Rozpočtové opatření č. 4
Starosta schválil ke dni 31. 5. 2018 rozpočtové opatření č. 4. Obsah viz. příloha.
Usnesení č. 11/6/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí schválené rozpočtové opatření č. 4 v předloženém znění.

Ukončení
Starosta obce (předsedající) po projednání všech bodů programu ukončil zasedání a poděkoval všem za
účast. Zasedání bylo ukončeno ve 21:30 hodin.
V Osikách dne 1. 6. 2018

Zapsal:

Formanová L. …………………………
podpis

Místostarosta: J. Zeman

………………………………..
podpis

Ověřovatelé zápisu:

E. Němcová ………………………………….
podpis
R. Horáková

…………………………………..
podpis
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vypracovala: Lenka Formanová
V listinné podobě k nahlédnutí na Obecním úřadě.
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