Zápis č. 9/2018
o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Osiky,
konaného dne 5. 10. 2018 v místnosti Obecního úřadu v Osikách
Starosta (předsedající) Josef Zeman zahájil 9. zasedání Zastupitelstva obce Osiky (dále jen
„zastupitelstvo obce nebo ZO“) v 19,00 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 26. 9. 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 9. zasedání
(v roce 2018) zastupitelstva obce.
Navrženi byli: E. Pokojová a P. Zachoval a oba s návrhem souhlasili.
Usnesení č. 1/9/2018:
Zastupitelstvo obce Osiky schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce Osiky
navržené kandidáty paní E. Pokojová a pan P. Zachoval.
Hlasování č. 1/9/2018: 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
Informace o probíhající rekonstrukci sálu
Projednání odvodňovacích žlabů u č. p. 69
Schválení smlouvy o sociálních službách
Rozpočtová opatření č. 6 a 7
Různé
Závěr
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Bod č. 2
Kontrola úkolů z minulého zasedání
V sobotu 6. 10. 2018 se bude konat schůzka zastupitelů obce a majitelů domu č. p. 12 v obci Osiky. Schůzka
byla svolána majiteli domu, kvůli nevyhovující podobě žlabů podél jejich domu. Na schůzce by se měl
stanovit postup úpravy.
Obec poskytla finanční příspěvek ve výši 50 000,- Kč družstvu Jednota, na podporu místní prodejny
smíšeného zboží.

Bod č. 3
Informace o probíhající rekonstrukci sálu
Rekonstrukce sálu není ještě stále dokončena … čeká se na okna a položení podlahy.

Bod č. 4
Projednání odvodňovacích žlabů u č. p. 69
Firma Kubiko poslala cenovou nabídku na vybudování žlabu u č. p. 69. Zastupitelstvo nemá jiné nabídky
k dispozici a vzhledem k předchozí dobré spolupráci s firmou Kubiko, bude zakázka firmě zadána.
Cenová nabídka vč. DPH 71 390,- Kč (rozpis viz. příloha)
Usnesení č. 4/9/2018:
Zastupitelstvo schvaluje jako zhotovitele firmu Kubiko s. r. o. z Brumova.
Hlasování č. 4/9/2018 :

pro: 6

proti:

1

zdržel se:

0

Bod č. 5
Schválení smlouvy o sociálních službách
Usnesení č. 5/9/2018
Zastupitelstvo obce Osiky schvaluje uzavření smlouvy o příspěvku ve věci spolufinancování sociálních služeb
v síti ORP Tišnov pro rok 2018 s městem Tišnovem. Zastupitelstvo obce Osiky schvaluje příspěvek na
spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Tišnov pro rok 2018 ve výši 7 500,- Kč.
Hlasování č. 5/9/2018 :

pro: 7

proti:

0

zdržel se:

0

Bod č. 6
Rozpočtové opatření č. 8
Starosta schválil ke dni 30. 9. 2018 rozpočtové opatření č. 8. Obsah viz. příloha.
Usnesení č. 6/9/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí schválené rozpočtové opatření č. 8 v předloženém znění.
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Ukončení
Starosta obce (předsedající) po projednání všech bodů programu ukončil zasedání a poděkoval všem za
účast. Zasedání bylo ukončeno ve 20:15 hodin.
V Osikách dne 5. 10. 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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