Zápis z 94. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 1. 10. 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: 1. 10. 2018 od 19:30 – 20:30
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 členů rady z celkového počtu 5, rada obce je tak usnášeníschopná.
Starosta představil návrh programu zasedání rady.
Usnesení č. RO/1/1/10/2018
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 1. 10. 2018 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Projekty obce
Starosta a místostarosta informovali o průběhu projektů – veřejné osvětlení v centru obce mateřské školky a základní školy
(ulice Kpt. Jaroše, Masarykova, Tyršova, Žižkova, Komenského, Jeronýmova, Vrchlického), výstavba vodovodu (realizace dle
harmonogramu bez větších komplikací), revitalizace hřbitova. U nových cest na hřbitově je požadována na zhotoviteli oprava,
kterou přislíbil učinit až na jaře 2019, a to z důvodu vhodnějších klimatických podmínek. Na hřbitově dojde do konce roku 2018
ještě k výsadbě nových dřevin dle návrhu Výboru životního prostředí.
3) Organizační a provozní záležitosti
Starosta informoval o průběhu volební kampaně do komunálních voleb na území obce, kde nejsou zjištěny zásadní nedostatky,
dále o podání návrhu na katastr nemovitostí ve věci převodu fotbalového hřiště na obec /smlouva podepsána 27. 9. 2018), o
přípravě podkladů k uzavření úvěrové smlouvy na vodovod se SFŽP, o přípravě běžeckých závodů 13. 10. 2018.
4) Závěr
Další zasedání rady bude svoláno dle potřeby. Starosta poděkoval za účast na zasedání rady a ukončil jej.
Zápis byl vyhotoven dne: 8. 10. 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/1/1/10/2018 - Schválený program Rady obce Velký Osek dne 1.10.2018
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 1. 10. 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.

