Zápis z 87. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 14.5.2018
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: 14. 5. 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/1/14/5/2018:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 14. 5. 2018 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Projekty obce
Usnesení č. RO/2/14/5/2018:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
pověření pro starostu obce uzavřít dodatky ke smlouvám o podpoře se Státním fondem životního prostředí ČR na 2. etapu kanalizace ve
Velkém Oseku, jejichž obsahem je úprava účelových znaků, pod kterými má být splácena půjčka SFŽP a souhlas se změnou modelu
provozování kanalizace ve Velkém Oseku v tzv. samostatném modelu na náklady a odpovědnost obce Velký Osek.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Rada dále projednala předběžný návrh harmonogramu prací na vodovodu, přičemž doporučila ve většině ulic realizovat stavební práce
metodou protlaku, jelikož je to rychlejší a mnohem čistší technologie než otevřené výkopy. Dále rada doporučila vedení Masarykovy základní
školy provést poptávkové řízení na výběr zhotovitele oprav WC v 1, patře školy. V současnosti probíhá nacenění stavebních a instalačních prací
na zpevnění cestní sítě na hřbitově, doplnění mobiliáře (lavičky, čerpadla, stání na odpadové kontejnery, osvětlení), rozptylová loučka,
předpoklad je cca 1 – 1,5 mil. Kč, které by hradila obec ze svého rozpočtu.
3) Organizační a provozní záležitosti
Usnesení č. RO/3/14/5/2018:
Rada obce Velký Osek
I. schvaluje
účetní závěrku příspěvkové organizace obce Velký Osek Mateřská škola Velký Osek, sídlem Masarykova 671,
Velký Osek, IČ: 709 26 735 (dále jen „MŠ“) za rok 2017 bez výhrad;
II. schvaluje
využití hospodářského výsledku příspěvkové organizace MŠ za rok 2017 ve výši 106 005,94 Kč na provozní činnost a materiál v roce 2018.
;
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Očekává se vzhledem k předpovědi počasí velká návštěvnost oslav obce dne 2. 6. 2018 cca až 2 tis. lidí, proto bude na odpoledne do prostoru
zahrady Motelu U Jezera zajištěna externí pořadatelská služba. Výstava v Dělnickém domě je téměř dopřipravena, kroniky mají být z archivu
přivezeny starostou 28. 5. 2018, občerstvení pro pořadatele a spolky je zajištěno formou zvláštních lístků a dohody s provozovateli, finalizuje se
dokumentární film ze života obce a 30. 5. 2018 bude zkušebně promítnut radě. Rada vzala na vědomí, že má být údajně zrušen matriční úřad
na obecním úřadě Velký osek dle návrhu Ministerstva vnitra, starosta však ještě o této věci bude jednat, aby se tak nestalo. Byl připraven
starostou a účetní obce závěrečný účet obce za rok 2017, který byl zveřejněn a bude na konci května 2018 projednáván v zastupitelstvu.
Starosta dále informoval, že zjišťuje podrobnosti ohledně údajného prodeje sokolské zahrady a budovy bývalého kina soukromému investorovi,
což by mohlo připravit obec a obyvatele o zajímavý prostor k veřejnému využití.
4) Závěr
Další zasedání rady bude svoláno dle potřeby. Starosta poděkoval za účast na zasedání rady a ukončil jej.
Zápis byl vyhotoven dne: 21. 5. 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/1/14/5/2018 - Schválený program Rady obce Velký Osek dne 14.5.2018
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 14. 5. 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.

