Zápis z 19. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 3. 8. 2015
Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš RNDr. Jakub Munzar, Ilona Tučímová, Mgr. Michal Dupák
Nepřítomní členové rady: --------------------Přizvaní hosté dle prezenční listiny
Den a doba konání zasedání: 3. 8. 2015 od 19:30 do 21:30
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. Jelikož nebylo jiných návrhů od členů rady,
dal starosta hlasovat o následujícím usnesení.
Usnesení č. RO/1/3/8/2015:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 3. 8. 2015 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Věcná břemena pro ČEZ a koupě části pozemku pod trafostanicí ČEZ
Usnesení č. RO/2/3/8/2015:
Rada obce Velký Osek
I. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle přílohy tohoto usnesení;
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

II. souhlasí
s veřejným vyvěšením záměru na prodej části pozemku č. 690/185 – orná půda, dle geometrického plánu č. 8841230/2014 schváleného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín dne 17. 12. 2014 pod
2
č. PGP-1276/2014-204, jež je nově označována jako pozemek č. 690/225 – orná půda, o výměře 31 m , v k. ú. a
2
obci Velký Osek, a to za min. kupní cenu 1 100 Kč/m , tj. za celkovou kupní cenu ve výši 34 100 Kč za pozemek č.
690/225 v k. ú. a obci Velký Osek.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
3) Projekty obce
Starosta a místostarosta obce informovali členy rady o probíhajících projektech, u výstavby 2. etapy kanalizace
průběžně požadují po zhotoviteli urychlení prací, aby nebyly dlouho otevřené výkopy a lepší komunikaci s majiteli
nemovitostí při umisťování šachet.
Usnesení č. RO/3/3/8/2015:
Rada obce Velký Osek
I. schvaluje
uzavření darovacích smluv s dárci dle přílohy tohoto usnesení;
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

II. schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na autorský dozor se společností in Projekt Louny ENGINEERING, s. r.
o., IČ: 445 69 688, sídlem Na Valích 641, Louny, PSČ 440 01, při realizaci projektu „2. etapa podtlakové
kanalizace Velký Osek“, kterým se z důvodu potřeby většího počtu hodin výkonu autorského dozoru celková výše
ceny za dílo zvyšuje na 230 450 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce přípravou a podpisem tohoto dodatku.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

4) Vyčlenění části provozního příspěvku Mateřské školy Velký Osek na realizaci dohod o provedení práce
Ředitelka MŠ požádala o možnost využít část provozního příspěvku pro mateřskou školu na rok 2015 na na
realizaci dohod o provedení práce, jelikož někteří zaměstnanci se starají okolí školky a o její zahradu nad rámec
svých běžných pracovních (pedagogických) povinností. V minulých letech toto bylo umožňováno v řádech 30 – 50
tis. Kč za celý rok.
Usnesení č. RO/4/3/8/2015:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
možnost využit v kalendářním roce 2015 část příspěvku zřizovatele na provoz Mateřské školy Velký Osek, okres
Kolín, IČ: 709 26 735, pro rok 2015 ve výši 40 tis. Kč na realizaci dohod o provedení práce za účelem pokrytí
nákladů na údržbu okolí školky a její zahrady.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 1
5) Parkování nákladních vozidel v ulici Politických vězňů
Usnesení č. RO/5/3/8/2015:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s realizací dopravně-bezpečnostních opatření dle příslušných zákonných dopravních předpisů (např. zákaz vjezdu
nákladních vozidel a traktorů) k omezení možnosti parkovat (odstavit) v ulici Politických vězňů motorová vozidla
nad 1,5 tuny tak, aby nebylo bráněno v plynulé jízdě touto ulicí a nebyli omezováni parkujícími (odstavenými)
motorovými vozidly v příjezdu nebo odjezdu uživatelé a majitelé nemovitostí v této ulici.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
6) Organizační a provozní záležitosti
Starosta informoval, že obecní policie byla kontrolována Středočeským krajským ředitelstvím Policie ČR na úseku
zbraní, přičemž byla odhalena závada ve vedení knihy střeliva podle zákona o zbraních. Za tento správní delikt
zřejmě obec obdrží pokutu v řádu několika tisíc korun
7) Závěr
Další zasedání rady bude svoláno dle potřeby. Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání rady ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne: 10. 8. 2015
Zapsal: Mgr. Pavel Drahovzal
Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., LLLLLLLLLLLL., dne LLLLLLLL

Místostarosta obce: Jan Fagoš, v. r., LLLLLLLLLLLLLL, dne LLLLLLLLL
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/1/3/8/2015 – Schválený program Rady obce Velký Osek dne 3. 8. 2015
1) Zahájení zasedání rady
-

přítomnost a usnášeníschopnost

2) Věcná břemena pro ČEZ a koupě části pozemku pod trafostanicí ČEZ
2) Projekty obce
3) Parkování Politických vězňů¨
4) Vyčlenění části provozního příspěvku Mateřské školy Velký Osek na realizaci dohod o provedení práce
5) Organizační a provozní záležitosti

Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Rady obce Velký Osek dne 3. 8. 2015 - 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.

Příloha č. 3 k zápisu ze zasedání Rady obce Velký Osek dne 3. 8. 2015 k usnesení č. RO/3/3/8/2015
Dárci – 2. etapa podtlakové kanalizace Velký Osek

Jméno, Příjmení
Zdeňka Šámalová
Renata Čižinská
Roman Čižinský
Martina Harapesová
Jana Krucká

Dar k nemovitosti
Smetanova 726, 281 51 Velký Osek
Zahradní 708, 281 51 Velký Osek
U Máčidla 55, 281 51 Velký Osek
Tyršova 557, 281 51 Velký Osek
Smetanova 689, 281 51 Velký Osek

Výše zaplaceného daru
(Kč)
5.000
15.000
15.000
15.000
5.000

