Zápis z 85. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 9. 4. 2018
Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, Mgr. Michal Dupák, RNDr. Jakub Munzar
Nepřítomní členové rady: -------------Přizvaní hosté dle prezenční listiny
Den a doba konání zasedání: 9. 4. 2018 od 19:30 – 21:00
Místo konání zasedání: jednací místnost obecního úřadu obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek
1) Zahájení, přítomnost a usnášeníschopnost rady
Starosta obce Mgr. Drahovzal (dále jen „starosta“) zahájil zasedání rady obce (dále jen „rada“), dále konstatoval, že dle prezenční
listiny (viz příloha č. 2 zápisu) je přítomno 5 členové rady z celkového počtu 5, rada obce je tak usnášeníschopná. Starosta představil
návrh programu zasedání rady.
Usnesení č. RO/1/9/4/2018:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 9. 4. 2018 přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Projekty obce
Starosta sdělil, že se s vybraným uchazečem podepsala smlouva o dílo na zhotovení vodovodu, veškerá dokumentace výběrového
řízení nyní bude posuzována poskytovatelem dotace SFŽP. Byla projednána předaná projekce na chodníky a zvýšené křižovatky
včetně osvětlení v ulici Jiráskova, Prokopa Holého a Masarykova, nyní se bude zajišťovat stavební povolení, prioritní je zvýšená
křižovatka před mateřskou školkou v ulici Masarykova/Jeronýmova.
3) Organizační a provozní záležitosti
Usnesení č. RO/2/9/4/2018:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s realizací výměny linolea na podlaze v 1. nadzemním podlaží nové budovy v mateřské školce v hodnotě do 200 tis. Kč, která bude
financována z provozního rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Velký Osek na rok 2017..
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 1 Zdrželi se 1
Dále rada obce projednala pořízení prezentačních předmětů na oslavy 790 let obce Velký Osek dne 2. 6. 2018 – trička, čepice,
skleničky, které budou nabízeny ke koupi. Rovněž se předpokládá ocenění významných občanů čestným občanstvím nebo cenou
obce, záleží na rozhodnutí zastupitelstva.
Usnesení č. RO/3/9/4/2018:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s pořízením prezentačních předmětů na Oslavy 790 let obce Velký Osek dne 2. 6. 2018 – trička, čepice, skleničky aj. - v celkové
hodnotě do 300 tis. Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Starosta informoval, že od dubna 2018 nastupuje nový správce hřbitova za účelem zlepšení jeho údržby, jde o firmu GRAVEDIGER
s referencemi z okolních obcí, a to za cenu 4 tis. Kč měsíčně.
4) Závěr
Další zasedání rady bude svoláno dle potřeby. Starosta poděkoval za účast na zasedání rady a ukončil jej.
Zápis byl vyhotoven dne: 16. 4. 2018
Zapsal: Mgr. Pavel Drahovzal
Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., ………………………………., dne ……………………
Člen rady obce: ………………………………………………………………, dne ………………………
otisk razítka obce
Pozn.: Originál zápisu ze zasedání rady obce je uložen na obecním úřadě obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek.
Příloha č. 1 k usnesení č. RO/1/9/4/2018 - Schválený program Rady obce Velký Osek dne 9. 4. 2018
1) Zahájení zasedání rady
přítomnost a usnášeníschopnost
2) Projekty obce
3) Organizační a provozní záležitosti
Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Rady obce Velký Osek dne 9. 4. 2018 – Prezenční listina
Jméno a příjmení člena rady obce (řazeno abecedně):
Podpis:
Mgr. Pavel Drahovzal
Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.
Mgr. Michal Dupák
Mgr. Michal Dupák, v. r.
Jan Fagoš
Jan Fagoš, v. r.
RNDr. Jakub Munzar
RNDr. Jakub Munzar, v. r.
Ilona Tučímová
Ilona Tučímová, v. r.

