Zápis z 40. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 16. 5. 2016
Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, RNDr. Jakub Munzar, Mgr. Michal Dupák
Nepřítomní členové rady: -------------------------Přizvaní hosté dle prezenční listiny
Den a doba konání zasedání: 16. 5. 2016 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/1/16/5/2016:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 16. 5. 2016 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Projekty obce
Starosta předložil ke schválení smlouvy o daru na kanalizaci a podali informaci o průběhu budování nového
veřejného osvětlení v obci a nanášení asfaltové emulze na povrchy z asfaltového recyklátu. Dále se jednalo o
opravě pomníku Mistra Jana Husa, fontány minerálního pramene a křížku na hřbitově za celkovou hodnotu do 100
tis Kč bez DPH. Starosta dále informoval o přípravě projektu cykloaltánu. Rada dále projednala technickoekonomickou studii protipovodňových prvků.
Usnesení č. RO/2/16/5/2016:
Rada obce Velký Osek
I. schvaluje
uzavření smluv o daru zejm. na kanalizaci s osobami dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. RO/3/16/5/2016:
Rada obce Velký Osek
I. souhlasí
s realizací oprav a čištění pomníku Mistra Jana Husa za cenu 44 tis. Kč bez DPH, fontány minerálního pramene na
Náměstí Mistra Jana Husa (Husovo náměstí) za cenu 12 tis. Kč bez DPH a křížku ve Velkém Oseku za cenu
43 800 Kč bez DPH, přičemž všechny opravy budou provedeny restaurátorem Janem Malichem, Hradčany 89;

II. souhlasí
s technicko-ekonomickou studií na realizaci protipovodňových opatření obce Velký Osek v příloze tohoto usnesení;

III. souhlasí
s pověřením pro starostu obce k přípravě, uzavření a realizaci veškerých právních úkonů a smluv k naplnění dobu
I. a II. tohoto usnesení;
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
3) Organizační a provozní záležitosti
Rada souhlasila s novými termíny na dodání zadávací dokumentace pro výběr dodavatele díla „Vodovod Velký
Osek“. Dále starosta informoval o rozeslání výzev na dosud neuhrazené poplatky za odpady. Rada na základě
obdržených nabídek ke zveřejněnému záměru na pronájem obecních zemědělských pozemků č. 599/1 a č. 600/3
v k. ú. a obci Velký Osek vybrala nejvýhodnější nabídku.

Usnesení č. RO/4/16/5/2016:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
a) uzavření příslušné smlouvy na nájem (pacht) zemědělských pozemku č. 599/1 a č. 600/3 v k. ú. a obci Velký
Osek, zapsané pro obec Velký Osek, IČ: 00235873, dle listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín, a to s panem Šimonem Vorlem, IČ: 725 67 104, sídlem Toušice –
2
Mlékovice 5, za roční nájemné 0,5165 Kč za m se splatností nájemného za příslušný kalendářní rok nejpozději do
30. 6. daného kalendářního roku, a to na dobu 5 let počínaje 1. 1. 2017 s možností jejího prodloužení o dalších 5
let, pokud jedna ze smluvních stran druhé smluvní straně nesdělí 3 měsíce před koncem doby nájmu, že už
v nájmu nemá zájem pokračovat, a dále nájemné;
b) pověření pro starostu obce k přípravě, uzavření a realizaci veškerých právních úkonů a smluv k naplnění písm.
a) tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. RO/5/16/5/2016:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s prodejem chodníkových velkoformátových dlaždic zbylých po rekonstrukci ulice Dukelských hrdinů ve Velkém
Oseku tak, že 1 ks dlaždice nepojezdové je za 30 Kč a 1 ks dlaždice je za 50 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

5) Závěr
Další zasedání rady bude svoláno dle potřeby. Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání rady ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne: 23. 5. 2016
Zapsal: Mgr. Pavel Drahovzal
Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., IIIIIIIIIIII., dne IIIIIIII

Člen rady obce: Ilona Tučímová, v. r., IIIIIIIIIIIIII, dne IIIIIIIII
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/1/16/5/2016 - Schválený program Rady obce Velký Osek dne 16. 5. 2016
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 16. 5. 2016 - 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 usnesení č. RO/2/16/5/2016
Dárci – 2. etapa podtlakové kanalizace Velký Osek

Jméno dárce
Jaroslav Krištof

Dar uhrazen k nemovitosti
Výše uhrazeného daru
Politických vězňů 109, 281 51 Velký Osek 15.000

Vladimír Anderle, Stavebniny - kovošrot
Věra Potměšilová
Viktor Rudik
Josef Fiala

U Máčidla 717, 281 51 Velký Osek
Za Dráhou 255, 281 51 Velký Osek
Lesní 493, 281 51 Velký Osek
Měsíční 798, 281 51 Velký Osek

15.000
1.000
15.000
2.500

Příloha č. 4 k usnesení č. RO/3/16/5/2016 – Technicko-ekonomická studie na realizaci protipovodňových
opatření obce Velký Osek

