Zápis č. 7/2018
o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Osiky,
konaného dne 13. 7. 2018 v místnosti Obecního úřadu v Osikách
Starosta (předsedající) Josef Zeman zahájil 7. 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 4. 7. 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 7. zasedání
(v roce 2018) zastupitelstva obce.
Navrženi byli: P. Zachoval a E. Pokojová a oba s návrhem souhlasili.
Usnesení č. 1/7/2018:
Zastupitelstvo obce Osiky schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce Osiky
navržené kandidáty paní E. Pokojovou a pana P. Zachovala.
Hlasování č. 1/7/2018: 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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele
Kontrola úkolů z minulého jednání zastupitelstva
Vyjádření k soukromé ČOV
Schválení dotace na prodejnu
Návrh opravy místní komunikace
Rozpočtové opatření č. 5
Různé
Závěr
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Bod č. 2
Kontrola úkolů z minulého zasedání
Dokončena oprava zatrubnění potoka u horní požární nádrže.
Firma STARSTAV-SANACE začala s rekonstrukcí kulturního sálu.

Bod č. 3
Vyjádření k soukromé ČOV
Pan Alois Pařízek, Osiky 57 požádal obec o vyjádření k ČOV, kterou plánuje umístit u svého RD a napojit se
s ní na místní kanalizaci.
Usnesení č. 3/7/2018:
Zastupitelstvo nemá námitek proti stavbě soukromé ČOV a souhlasí s napojení ČOV na místní kanalizaci.
Hlasování č. 3/7/2018 :

pro: 7

proti:

0

zdržel se:

0

Bod č. 4
Schválení dotace: Podpora provozu venkovských prodejen v JMK pro rok 2018
Usnesení č. 4/7/2018
Zastupitelstvo schvaluje dotaci na podporu provozu prodejny COOP v obci Osiky ve výši 25.000,- Kč
z rozpočtu JMK.
Hlasování č. 4/7/2018

pro:7

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 5
Návrh opravy místní komunikace
Zastupitelstvo projednalo možnost opravy místní komunikace k chatám a kolem obchodu. Zastupitelstvo
bere na vědomí, že cesta je v havarijním stavu, ale podle rozpočtového výhledu není oprava komunikace
zahrnuta do plánovaných akcí.
V následujícím období zahrne opravu místních komunikací do rozpočtového výhledu na následující roky.

Bod č. 6
Rozpočtové opatření č. 5
Starosta schválil ke dni 30. 6. 2018 rozpočtové opatření č. 5. Obsah viz. příloha.
Usnesení č. 6/7/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí schválené rozpočtové opatření č. 5 v předloženém znění.

Bod č. 7
Elektronizace kroniky
Na obecní úřad přišla nabídka na elektronizaci místní kroniky. Obec Osiky kroniku má pouze do roku 1979
a dokut nebude kronika dopsána, nemá obec o elektronizaci zájem.

Ukončení
Starosta obce (předsedající) po projednání všech bodů programu ukončil zasedání a poděkoval všem za
účast. Zasedání bylo ukončeno ve 21:30 hodin.
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V Osikách dne 13. 7. 2018

Zapsal:

Formanová L. …………………………
podpis

Místostarosta: J. Zeman

………………………………..
podpis

Ověřovatelé zápisu:

E. Pokojová ………………………………….
podpis

P. Zachoval

…………………………………..
podpis

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