Zápis z 2. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 3. 12. 2018
Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Mgr. Veronika Křičková, RNDr. Jakub Munzar,
Nepřítomní členové rady: Mgr. Michal Dupák, Jan Fagoš (všichni omluveni)
Den, doba a místo konání zasedání: 3. 12. 2018 od 19:30 do 21:30, jednací místnost obecního úřadu obce Velký Osek,
Revoluční 36, Velký Osek
1) Zahájení zasedání 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 3 členů rady z celkového počtu 5, rada obce je tak usnášeníschopná.
Starosta představil návrh programu zasedání rady. Jelikož nebylo jiných návrhů od členů rady, dal starosta hlasovat o
následujícím usnesení.
Usnesení č. RO/1/3/12/2018:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 3. 12. 2018 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Projekty a žádosti o dotace
Rada na podkladě vypsaných dotačních titulů Ministerstva pro místní rozvoj odsouhlasila zpracovat žádosti o dotace na několik
projektů ve spolupráci s odbornou společností LK Advisory. Starosta a místostarosta informovali o průběhu realizovaných
projektů a přípravě dalších záměrů – vodovod, hřbitov apod., vše bez zásadních nedostatků.
Usnesení č. RO/2/3/12/2018:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
a) s přípravou a podáním žádostí o dotace dle podmínek vypsaných poskytovatelem dotace Ministerstvem pro místní rozvoj
v roce 2019 v dotačním podprogramu „„Podpora obnovy a rozvoje venkova“ na tyto projekty:
i) rekonstrukce silnice a chodníků včetně zvýšených křižovatek v ulici Jiráskova;
ii) rekonstrukce Dělnického domu, I. etapa - výstavba nové obecní knihovny;
iii) modernizace školních hřišť na umělé povrchy;
b) s pověřením pro starostu a místostarostu činit veškeré nezbytní kroky k naplnění písm. a) tohoto usnesení, zejm. výběr
odborně způsobilé osoby na přípravu a administraci žádostí o dotaci na výše uvedené projekty, na zajištění výběru zhotovitelů
výše uvedených projektů, zajistit samotnou realizaci atd.
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0
3) Rozpočet obce na rok 2019 a rozpočtový výhled na roky 2019 - 2021
Starosta s místostarostou předložili návrh rozpočtu obce na rok 2019 a rozpočtový výhled na roky 2019 – 2021 a podrobně jej
vysvětlili zejm. z pohledu plánovaných investic, příjmů a výdajů souvisejících s provozem základní školy, mateřské školky,
provozem kanalizace apod.
Usnesení č. RO/3/3/12/2018:
Rada obce Velký Osek
souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu obce Velký Osek
přijmout rozpočet na rok 2019 a rozpočtový výhled na roky 2019 – 2021 dle obsahu přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0
4) Organizační věci
Usnesení č. RO/4/3/12/2018:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s prodloužením nájemní smlouvy s nájemcem – správcem Domu s pečovatelskou službou č. p. 558 v ulici Revolučním velký
Osek, panem Milošem Krčilem bytem Velký Osek, a to do 31. 12. 2019 za dosavadních podmínek.
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0
Z důvodu rezignace pana Fagoše na pozici člena školské rady MZŠ Velký Osek k 15. 11. 2018 byla zvolena Mgr. Křičková.
Usnesení č. RO/5/3/12/2018:
Rada obce Velký Osek
volí
po obdržení rezignace pana Jana Fagoše, bytem Velký Osek, paní Mgr. Veroniku Křičkovou, bytem Velký Osek, na pozici člena
školské rady Masarykovy základní školy ve Velkém Oseku, voleného za zřizovatele školy, kterým je obec Velký Osek.
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0

5) Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast na zasedání rady a ukončil jej. Další zasedání rady se bude konat dle potřeby.
Ve Velkém Oseku dne 3. 12. 2018
Zápis byl vyhotoven dne: 10. 12. 2018
Zapsal: Mgr. Pavel Drahovzal
Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., …………………………., dne 10. 12. 2018
Člen rady obce: …………………………………………………………, dne 10. 12. 2018

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/1/3/12/2018 – Schválený program Rady obce Velký Osek dne 3. 12. 2018
1) Zahájení
přítomnost a usnášeníschopnost rady obce
2) Projekty a žádosti o dotace
3) Rozpočet obce na rok 2019 a rozpočtový výhled na roky 2019 – 2021
4) Organizační věci
Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Rady obce Velký Osek dne 3. 12. 2018 - Prezenční listina
Jméno a příjmení člena rady obce (řazeno abecedně):

Podpis:

Mgr. Pavel Drahovzal
Mgr. Michal Dupák
Jan Fagoš
Mgr. Veronika Křičková
RNDr. Jakub Munzar

Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.
OMLUVEN -.
OMLUVEN -.
Mgr. Veronika Křičková, v. r.
RNDr. Jakub Munzar, v. r.

Příloha č. 3 k usnesení č. RO/3/3/12/2018 – návrh rozpočtu obce Velký Osek na rok 2019, návrh rozpočtového výhledu
obce Velký Osek na roky 2019 – 2021
Příjmy 2019

Výdaje 2019

Příjmy 2019 – 2021

Výdaje 2019 – 2021

