Zápis z 4. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 7. 1. 2019
Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Mgr. Veronika Křičková, RNDr. Jakub Munzar, Jan Fagoš, Mgr. Michal Dupák
Nepřítomní členové rady: -----------------------Den, doba a místo konání zasedání: 7. 1. 2019 od 19:30 do 21:00, 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 5 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/1/7/1/2019:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 7. 1. 2019 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Projekty a žádosti o dotace
Starosta sdělil, že bylo vydáno stavební povolení na realizaci rekonstrukce Dělnického domu, takže dle něho je možné nyní
zpracovat žádost o dotaci na MMR, pravděpodobná výše u I. etapy – nová obecní knihovna – cca 15 mil. Kč, dotace cca 8 mil.
Kč. Rada dále projednala, zda setrvá na zpracování dokumentace pro stavební povolení a na výběr zhotovitele od společnosti
DONDESIGN dle výběru provedeného v minulém roce na projekt rekonstrukce Domu s pečovatelskou službou č. p. 558.
Usnesení č. RO/2/7/1/2019:
Rada obce Velký Osek
potvrzuje usnesení Rady obce Velký Osek ze dne 11. 6. 2018 a souhlasí
a) s realizací dodávky projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení k rekonstrukci Domu s pečovatelskou
službou č. p. 558 ve Velkém Oseku v celkové hodnotě 369 600 Kč bez DPH od společnosti DONDESIGN s.r.o., IČ: 290 62 942,
Vorařská 2075/2, Praha 4 - Modřany, s termínem dokončení do 30. 11. 2018;
b) s realizací dodávky realizační projektové dokumentace k rekonstrukci Domu s pečovatelskou službou č. p. 558 ve Velkém
Oseku v celkové hodnotě 248 400 Kč bez DPH od společnosti DONDESIGN s.r.o., IČ: 290 62 942, Vorařská 2075/2, Praha 4 Modřany, s termínem dokončení do 50 kalendářních dnů ode dne předání komplexní dokumentace ke sloučenému územnímu a
stavebnímu řízení na rekonstrukci Domu s pečovatelskou službou č. p. 558 ve Velkém Oseku;
c) s pověřením pro starostu a místostarostu činit veškeré nezbytní kroky k naplnění písm. a) a b) 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 5 Proti 0 Zdrželi se 0
3) Organizační a provozní záležitosti
Jelikož dosud neuhradil bývalý nájemce obecních lesů pan Josef Novák obci pravomocně uloženou částku k úhradě cca 750 tis.
Kč, bude tato vymáhána exekučně.
Rada nevyjádřila souhlas s uzavření dodatku na prodloužení nájemní smlouvy o 5 let na pronájem pro obec části stožáru Na
Homoli nedaleko Býchor, který je ve vlastnictví Policie ČR, jelikož účel původně uzavřené smlouvy zřízení monitorovacího
systému pro obec Velký Osek na bázi mikrovlnného systému je přežitý a obec se rozhodla jít vlastní, technologicky modernější
cestou – kamerový systém s optickým vláknem.
4) Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast na zasedání rady a ukončil jej. Další zasedání rady se bude konat dle potřeby.
Ve Velkém Oseku dne 7. 1. 2019
Zápis byl vyhotoven dne: 14. 1. 2019
Zapsal: Mgr. Pavel Drahovzal
Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., …………………………., dne 14. 1. 2019
Člen rady obce: …………………………………………………………, dne 14. 1. 2019

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/1/7/1/2019 – Schválený program Rady obce Velký Osek dne 7. 1. 2019
1) Zahájení
přítomnost a usnášeníschopnost rady obce
2) Projekty a žádosti o dotace
3) Organizační a provozní záležitosti
Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Rady obce Velký Osek dne 7. 1. 2019 - 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.
Mgr. Michal Dupák, v. r.
Jan Fagoš, v. r.
Mgr. Veronika Křičková, v. r.
RNDr. Jakub Munzar, v. r.

