Zápis z 3. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 8. 12. 2014
Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, RNDr. Jakub Munzar, Ilona Tučímová
Nepřítomní členové rady: Mgr. Michal Dupák (omluven)
Přizvaní hosté dle prezenční listiny
Den a doba konání zasedání: 8. 12. 2014 od 19:30 do 21:00
Místo konání zasedání: 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) jsou přítomni 4 členové 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/1/8/12/2014:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 8. 12. 2014 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Žádosti o dotace
Členové rady Ilona Tučímová a Jan Fagoš podali informace o možných záměrech na grantové řízení TPCA pro
Kolínsko 2015. Nebylo přijímáno žádné usnesení, rada vzala informace na vědomí.
3) Projekty
Starosta informoval o stavu realizace projektů obce – 2. etapa kanalizace, zateplení obecního úřadu, rekonstrukce
ulice Dukelských hrdinů, čistící vůz. Na projekt veřejného osvětlení a rozhlasu v ulici Dukelských hrdinů se
obstarávají nabídky na projekci. Nebylo přijímáno žádné usnesení, rada vzala informace na vědomí.
4) Odpadové hospodářství
Člen rady Ilona Tučímová informovala o stavu přípravy vyhlášky o poplatku za odpad a vyhlášky o systému
nakládání s odpadem. Bohužel metodika na vyhlášku o systému od Ministerstva vnitra není zatím vydána a
nepředpokládá se, že by se tak stalo do konce roku. Konečné verze vyhlášek by měla rada schválit na dalším
zasedání. Nebylo přijímáno žádné usnesení, rada vzala informace na vědomí.
5) Nákup zařízení k úřednímu měření rychlosti
Obec obdržela od firmy GEMOS, od které si od roku 2011 pronajímá úřední měřič rychlosti vozidel, nabídku na
odkup tohoto zařízení, které prošlo nedávno kalibrací, a to za cenu 100 tis. Kč. Člen rady po komunikaci s obecní
policií Mgr. Dupák doporučuje nabídku přijmout.
Usnesení č. RO/2/8/12/2014:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s nákupem měřícího zařízení k úřednímu měření rychlosti jedoucích vozidel dle nabídky v příloze tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
6) Osvětlení tělocvična MZŠ
Starosta obdržel od Ing. Jiřího Kurky, vedoucího družstev stolního tenisu TJ Sokol Velký Osek, návrh na provedení
nového LED osvětlení v tělocvičně základní školy za cenu cca 60 tis. Kč. Rada se po seznámení s nabídkou
vyjádřila, že se k záležitosti vrátit až v polovině roku 2015 podle finančních možností obce v souvislosti s realizací
projektů obce v roce 2015.
7) Organizační věci
Starosta informoval, že se uskuteční v prosinci další místní šetření se zástupcem Agentury ochrany a přírody RNDr.
Lubošem Beranem za účelem zjištění stavu k návrhu obce na dělení obecních lesních pozemků v Národní přírodní
rezervaci Libický luh. Dále rada projednávala návrh programu zasedání zastupitelstva obce 18. 12. 2014. Starosta
dále požádal o prodloužení termínu k dodání jednacího řádu rady do konce měsíce ledna 2015 vzhledme
k momentální pracovní vytíženosti.
8) Závěr

Další zasedání rady bude svoláno na 14. 12. 2014 od 18:30 na obecním úřadě Velký Osek k projednání
zadávacích podmínek na výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce ulice Dukelských hrdinů ve Velkém Oseku.
Starosta poděkoval přítomným za účast na zasedání rady a ukončil jej.
Ve Velkém Oseku dne 15. 12. 2014
Zápis byl vyhotoven dne: 15. 12. 2014
Zapsal: Mgr. Pavel Drahovzal
Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., …………………………., dne 15. 12. 2014
Místostarosta obce: Jan Fagoš, v. r., ………………………………, dne 15. 12. 2014
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/1/8/12/2014 – Schválený program Rady obce Velký Osek dne 8. 12. 2014
1) Zahájení zasedání rady
-

přítomnost a usnášeníschopnost

2) Žádosti o dotace
-

grantové řízení „TPCA pro Kolínsko 2015“ – životní prostředí, bezpečnost a doprava

3) Projekty
-

projekt veřejné osvětlení a rozhlas v ulici Dukelských hrdinů

4) Odpadové hospodářství
-

vyhláška o poplatku za odpad

-

vyhláška o systému nakládání s odpadem

5) Nákup zařízení k úřednímu měření rychlosti
6) Osvětlení tělocvična MZŠ
7) Organizační věci – návrh programu zasedání zastupitelstva 18. 12. 2014, jednací řád rady a zastupitelstva,
pozemky v NP/R Libický luh
Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Rady obce Velký Osek dne 8. 12. 2014 - 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

------------ OMLUVEN --------------

Ilona Tučímová

Ilona Tučímová v. r.

Příloha č. 3. k usnesení RO/2/8/12/2014

