Zápis č. 8/2018
o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Osiky,
konaného dne 7. 9. 2018 v místnosti Obecního úřadu v Osikách
Starosta (předsedající) Josef Zeman zahájil 8. 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 29. 8. 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 8. zasedání
(v roce 2018) zastupitelstva obce.
Navrženi byli: J. Kvasnica a R. Horáková a oba s návrhem souhlasili.
Usnesení č. 1/8/2018:
Zastupitelstvo obce Osiky schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce Osiky
navržené kandidáty pana J. Kvasnicu a R. Horákovou.
Hlasování č. 1/8/2018: 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) Rekonstrukce žlabu u č. p. 12
4) Informace o probíhající rekonstrukci sálu
5) Projednání odvodňovacích žlabů u č. p. 69
6) Smlouva o poskytnutí dotace Jednotě, spotřebnímu družstvu
7) Rozpočtová opatření č. 6 a 7
8) Volební komise
9) Různé
10) Závěr
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Bod č. 2
Kontrola úkolů z minulého zasedání
Obec obdržela dotace z rozpočtu JMK ve výši 250 000,- Kč na rekonstrukci sálu a 25 000,- Kč na podporu
prodejny smíšeného zboží v obci Osiky.

Bod č. 3
Rekonstrukce žlabu u č. p. 12
Na obec se obrátily majitelé domu č. p. 12 prof. MUDr. Antonín Fassmann, CSc. a MUDr. Jan Černý, kteří
žádají o opravu žlabu vedoucího podél místní komunikace a pod jejich kamennou zídkou. Žlab byl
zrekonstruován při opravě místní komunikace, ale majitelé mají obavy, že se díky aktuální podobě žlabu zřítí
kamenná zídka nad ním. Zastupitelstvo rozhodlo, že se osloví odborníci a domluví se i s majiteli schůzka,
kde se rozhodne, jak nejlépe danou situaci vyřešit.
Usnesení č. 3/8/2018:
Zastupitelstvo pověřuje starostu dojednáním setkání s odborníky a majiteli domu č. p. 12 na některý
následující víkend.

Bod č. 4
Informace o probíhající rekonstrukci sálu
Starosta informoval zastupitelstvo o probíhající rekonstrukci místního sálu. Zhotovitel díla firma StarstavSanace s. r. o., už je od 4. 8. 2018 v prodlení s předáním díla. Zhotovitel přislíbil starostovi ukončení
rekonstrukce do konce září 2018.

Bod č. 5
Projednání odvodňovacích žlabů u č. p. 69
Na základě vyjádření ze dne 5. 8. 2015, kde zastupitelstvo schválilo vybudování odvodnění včetně sběrných
kanálů na odvod dešťové vody na parc. č. 55/2 v k. ú. Osiky, přes příjezdovou cestu k RD č. p. 69 manželů
Štěpánkových, bude oslovena firma Kubiko s. r. o., aby odvodnění v nejbližší době zrealizovala.
Usnesení č. 5/8/2018:
Zastupitelstvo bere na vědomí.

Bod č. 6
Smlouva o poskytnutí dotace Jednotě – spotřebnímu družstvu
Zastupitelstvo projednalo smlouvu o poskytnutí dotace spotřebnímu družstvu Jednota v Boskovicích. Obec
poskytne Jednotě, spotřebnímu družstvu dotaci ve výši 50 000,- Kč. Dotaci budou tvořit peněžní prostředky
z rozpočtu obce ve výši 25 000,- Kč a peněžní prostředky získané obcí Osiky z dotačního titulu ve výši
25 000,-. Dotace bude použita na neinvestiční výdaje družstva spojené s provozem prodejny.
Usnesení č. 6/8/2018
Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč příjemci Jednotě, spotřebnímu družstvu
v Boskovicích, na neinvestiční výdaje spojené s provozem prodejny v obci Osiky.
Hlasování č. 6/8/2018 :

pro: 7

proti:

0

2

zdržel se:

0

Bod č. 7
Rozpočtové opatření č. 6 a 7
Starosta schválil ke dni 31. 7. 2018 rozpočtové opatření č. 6 a ke dni 31. 8. 2018 rozpočtové opatření č. 7.
Obsah viz. příloha.
Usnesení č. 7/8/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí schválené rozpočtové opatření č. 6 a 7 v předloženém znění.

Bod č. 8
Volební komise
Starosta informoval zastupitelstvo o složení volební komise:
Předseda komise: Ondřej Zeman, Osiky 67
Zapisovatel: Jiří Kopecký ml., Osiky 41
Místopředseda: František Štěpánek, Osiky 63
Člen: Alois Pařízek, Osiky 57

Bod č. 9
Různé
Havárie vody
Starosta informoval o havárii vody pod č. p. 64 (spodní vjezd do „Drážek“)
Došlo k poškození vodovodního řadu. Poškození bylo opraveno.
Restituce
Na základě soudního rozhodnutí, přišla obec Osiky dne 26. 7. 2018 o budovu č. p. 8 (byt paní Henzlové). Na
budovu si uplatnila restituční nárok hraběnka Isabella Thienenová z Lomnice.
Ukončení
Starosta obce (předsedající) po projednání všech bodů programu ukončil zasedání a poděkoval všem za
účast. Zasedání bylo ukončeno ve 22:00 hodin.
V Osikách dne 7. 9. 2018

Zapsal:

Formanová L. …………………………
podpis

Místostarosta: J. Zeman

………………………………..
podpis

Ověřovatelé zápisu:

J. Kvasnica

………………………………….
podpis

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