Zápis ze 8. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 9. 2. 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: 9. 2. 2015 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) 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/1/9/2/2015:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 9. 2. 2015 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Věcné břemeno k plynovodní přípojce pro rodinný dům Masarykova 356, Velký Osek
Usnesení č. RO/2/9/2/2015:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
a) se zřízením věcného břemene ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., sídlem Plynárenská 499/1, Brno, PSČ 657 02,
IČ: 279 35 311, na pozemku č. 945 v k. ú. a obci Velký Osek, ve vlastnictví obce Velký Osek, sídlem Revoluční 36,
Velký Osek, PSČ 281 51, IČ: 002 35 873, dle listu vlastnictví č. 10001 vedeného pro k. ú. a obec Velký Osek
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín, za účelem zřízení a provozování
plynovodní přípojky k rodinnému domu č. p. 356, ulice Masarykova, Velký Osek, na dobu neurčitou za
jednorázovou úhradu 1 000 Kč;
b) s podpisem příslušné smlouvy v souladu s bodem a) tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
3) Vyhláška o systému nakládání s komunálními odpady v obci
Starosta s členem rady paní Tučímovou sdělili, že je vedena komunikace s Ministerstvem vnitra k přípravě nové
obecně závazné vyhlášky o systému nakládání s komunálními odpady v obci dle nové metodiky, jejíž návrh by
mělo projednat zastupitelstvo obce na svém zasedání 24. 2. 2015.
4) Výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce ulice Dukelských hrdinů ve Velkém Oseku“
Ve dnech 30. 1. 2015 a 9. 2. 2015 zasedala komise k hodnocení nabídek (složení předseda Jan Fagoš,
místopředseda Ing. Roman Krásný, členové Bc. Jan Skala, Petr Freitag, Jan Tučím) podaných do výběrového
řízení na dodavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce ulice dukelských hrdinů ve Velkém Oseku“. Radě bylo
předloženo pořadí uchazečů dle hodnotícího kritéria nabídková cena bez DPH.
Usnesení č. RO/3/9/2/2015:
Rada obce Velký Osek
I. schvaluje
pořadí uchazečů ve výběrovém řízení na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce ulice Dukelských hrdinů ve
Velkém Oseku“ takto:
Výsledné
pořadí
nabídky
1.

Obchodní firma nebo název

STRABAG a.s.

Sídlo

IČ

Na Bělidle 198/21, 150 00
Praha 5

60838744

Nabídková
cena v Kč bez
DPH
9 372 518,80

Kladská 181, 500 03 Hradec
Králové

25968807

Nová Ves I, Václavské nám.
28, 280 02 Kolín

43090150

SILMEX s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 370 04
České Budějovice

48951081

5.

M-SILNICE a.s.

Husova
1697,
Pardubice

42196868

6.

GEOSAN GROUP a.s.

U Nemocnice 430, 280 02
Kolín III

25671646

7.

Tost.cz, s.r.o.

Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč
nad Sázavou

25956019

8.

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677, Zelené
Předměstí, 530 02 Pardubice

25253361

9.

Porr a.s.

Dubečská 3238/36, 100 00
Praha 10 – Strašnice

43005560

2.

MATEX HK s.r.o.

3.

HALKO
s.r.o.

4.

stavební

společnost,

530

03

9 478 271,94
9 572 177,71
9 796 512,74
9 848 632,07
10 498 150
10 699 000
10 780 000
11 951 958,88

II. schvaluje
nejvhodnější nabídku společnosti STRABAG, a. s., sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 608 38 744, ve
výši 9 372 518,80 Kč bez DPH;
III. souhlasí
v souladu se zadávacími podmínkami s podpisem příslušné smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce
ulice Dukelských hrdinů ve Velkém Oseku“ s uchazečem STRABAG, a. s., sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha
5, IČ: 608 38 744, za cenu ve výši 9 372 518,80 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
5) Různé
Usnesení č. RO/4/9/2/2015:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
poskytnutí finanční podpory pro Lukáše Hübsta, bytem Velký Osek, ve výši 5 tis. Kč, za účelem přípravy a
reprezentaci v závodním tancování.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. RO/5/9/2/2015:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s pověřením pro člena rady obce RNDr. Jakuba Munzara, aby ve spolupráci s organizací Zlatý pruh Polabí, o.p.s.,
zajistil úpravu prezentace obce Velký Osek v informační brožuře „90 tipů na výlet v Polabí“ tak, že bude zaměřena
na propagaci přírody, sportovního rybaření, cyklostezek, rekreačního koupání, minerálního pramene.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Místostarosta obce dále informoval, že provedl dotazníkové šetření v ulici Dukelských hrdinů, zda se majitelé
nemovitostí (cca 35) připojí na vodovod, zda jej budou využívat a zda jsou připraveni uhradit i příspěvek na
realizaci této investice za cca 2,5 mil. Kč bez DPH ve výši až 5 tis. Kč bytová jednotka a 10 tis. Kč rodinný dům. O
připojení na vodovod má zájem cca 3/4 oslovených majitelů, vodu by odebírala polovina z oslovených a příspěvek
je připraveno uhradit cca 3/4 oslovených majitelů. Rozhodnutí o tom, zda se bude vodovod v ulici Dukelských
hrdinů stavět, nebo ne učiní zastupitelstvo obce na svém zasedání 24. 2. 2015.
Místostarosta dále seznámil přítomné s nabídkami na úpravy interiéru obecního úřadu v návaznosti na jeho
zateplování na jaře 2015, nabídky budou ještě doplněny a zpřesněny.
6) Organizační záležitosti
Vzhledem ke značnému objemu práce na údržbě a správě obecního majetku a veřejných prostranství a na
přípravě a realizaci projektů obce starosta doporučil vypsat výběrové řízení na 1 technicko-administrativního

pracovníka. Objem předpokládaných prostředků (plat, odvody sociálního a zdravotního pojištění aj.) na zřízení
tohoto místa je cca 300 tis. Kč, což s ohledem na příznivý vývoj hospodaření obce je v rozpočtu na rok 2015.
Usnesení č. RO/6/9/2/2015:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s vypsáním výběrového řízení na 1 pracovní pozici u obce Velký Osek, sídlem Revoluční 36, Velký Osek, PSČ 281
51, IČ: 00235873, s druhem práce technicko - administrativní pracovník dle podmínek v příloze tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Starosta dále předložil radě k informaci zprávu o činnosti obecní policie, která bude přílohou zápisu. Ve spolupráci
s členem rady obce paní Tučímovou projedná se společností EKO-KOM, a.s., další doplnění kontejnerů na tříděný
odpad. Na základě podnětu pokutované osoby člen rady obce Mgr. Dupák ověřil obsah a formu vystavovaných
blokových pokut obecní policií za překročení nejvyšší povolené rychlosti, neshledal nic mimo rámec zákona. Úseky
určené pro obecní policii Velký Osek k úřednímu měření za účelem kontroly dodržování nejvyšší povolené rychlosti
v obci jsou stanovena v souladu se zákonem a odsouhlasena státní Policie ČR, v budoucnu mohou být
aktualizována dle potřeby.
7) Závěr
Další zasedání rady bude svoláno dle potřeby. Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání rady ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne: 10. 2. 2015
Zapsal: Mgr. Pavel Drahovzal
Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., …………………………., dne 10. 2. 2015
Místostarosta obce: Jan Fagoš, v. r., ………………………………, dne 10. 2. 2015
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/1/9/2/2015 – Schválený program Rady obce Velký Osek dne 9. 2. 2015
1) Zahájení zasedání rady
-

přítomnost a usnášeníschopnost

2) Věcné břemeno k plynovodní přípojce pro rodinný dům Masarykova 356, Velký Osek
3) Vyhláška o systému nakládání s komunálními odpady v obci
4) Výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce ulice Dukelských hrdinů ve Velkém Oseku“
5) Různé
6) Organizační záležitosti
Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Rady obce Velký Osek dne 26. 1. 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 usnesení č. RO/6/9/2015
Obec Velký Osek
Obecní úřad obce Velký Osek

Obec Velký Osek
vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení 1 pracovní pozice u Obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek:
druh práce:
technicko - administrativní pracovník
náplň práce:
zajišťování provozu, správy a údržby zejm. majetku obce Velký Osek (např. veřejné osvětlení, rozhlas,
čistící a sekací techniky);
organizace činnosti zejm. pracovníků veřejně prospěšných služeb,
příprava, koordinace a realizace zejm. stavebních a technických projektů;
příprava smluv a dohod, objednávek, podkladů pro fakturaci.
Zájemci mohou podávat své přihlášky do 15 hod. dne 2. 3. 2015 na adresu Obecní úřad Velký Osek, Revoluční 36,
Velký Osek, PSČ 281 51, pouze v písemné formě, a to v zalepené obálce s označením „NEROZLEPOVAT –
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ TECHNICKO-ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK“, přičemž přihláška musí obsahovat:
a) identifikaci zájemce o pracovní pozici, tj. jméno a příjmení, místo trvalého pobytu, doručovací adresa (není-li shodná s
místem trvalého pobytu), e-mailovou adresu a telefonní kontakt (mobilní či na pevnou linku);
b) strukturovaný životopis zájemce včetně popisu zkušeností z obdobného druhu práce nebo s doložením referencí od
předchozích zaměstnavatelů;
c) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce předcházející datu podání přihlášky;
d) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
Zájemce musí splňovat tyto náležitosti a dovednosti:
a) státní občanství České republiky; v případě, že jde o cizince, pak musí mít trvalý pobyt v České republice;
b) způsobilost k právním úkonům;
c) bezúhonnost;
d) minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, závěrečnou zkouškou s výučním listem nebo
závěrečnou zkouškou;
e) znalost práce na PC, zejména internet, Microsoft Office (WORD, EXCEL, POWERPOINT),
f) řidičské oprávnění skupiny B,
g) místní znalost v obci,
h) časová flexibilita, komunikační schopnosti, samostatnost, schopnost řídit pracovníky.
Další podmínky výběrového řízení:
a) Obec si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez jakékoliv náhrady a bez udání důvodu.
b) Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených přihlášek bez udání důvodu.
c) Obec si vyhrazuje právo neinformovat individuálně zájemce o vyhodnocení jejich přihlášek, ani o výběru
nejvhodnějšího zájemce.
d) Veškerá podání, úkony a nabídky na účast ve výběrovém řízení a při výběru nejvhodnější přihlášky dle tohoto
výběrového řízení jsou realizovány na náklady zájemců.
e) Platové zařazení dle dohody v souladu s pravidly nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
f) Doba nástupu dohodou.
Bližší informace poskytne starosta obce Velký Osek Mgr. Pavel Drahovzal na mailu: starosta@velky-osek.cz nebo na tel.:
+420 724 180 039.
Ve Velkém Oseku dne 9. 2. 2015
Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce Velký Osek
razítko obce
Vyvěšeno na úřední desce dne: 10. 2. 2015
Jméno, příjmení, podpis: Ing. Zuzana Bláhová, …………………., razítko obecního úřadu
Sejmuto z úřední desky dne: 2. 3. 2015
Jméno, příjmení, podpis: Ing. Zuzana Bláhová, ……………………, razítko obecního úřadu

Zápis ze 8. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 9. 2. 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: 9. 2. 2015 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) 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/1/9/2/2015:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 9. 2. 2015 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Věcné břemeno k plynovodní přípojce pro rodinný dům Masarykova 356, Velký Osek
Usnesení č. RO/2/9/2/2015:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
a) se zřízením věcného břemene ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., sídlem Plynárenská 499/1, Brno, PSČ 657 02,
IČ: 279 35 311, na pozemku č. 945 v k. ú. a obci Velký Osek, ve vlastnictví obce Velký Osek, sídlem Revoluční 36,
Velký Osek, PSČ 281 51, IČ: 002 35 873, dle listu vlastnictví č. 10001 vedeného pro k. ú. a obec Velký Osek
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín, za účelem zřízení a provozování
plynovodní přípojky k rodinnému domu č. p. 356, ulice Masarykova, Velký Osek, na dobu neurčitou za
jednorázovou úhradu 1 000 Kč;
b) s podpisem příslušné smlouvy v souladu s bodem a) tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
3) Vyhláška o systému nakládání s komunálními odpady v obci
Starosta s členem rady paní Tučímovou sdělili, že je vedena komunikace s Ministerstvem vnitra k přípravě nové
obecně závazné vyhlášky o systému nakládání s komunálními odpady v obci dle nové metodiky, jejíž návrh by
mělo projednat zastupitelstvo obce na svém zasedání 24. 2. 2015.
4) Výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce ulice Dukelských hrdinů ve Velkém Oseku“
Ve dnech 30. 1. 2015 a 9. 2. 2015 zasedala komise k hodnocení nabídek (složení předseda Jan Fagoš,
místopředseda Ing. Roman Krásný, členové Bc. Jan Skala, Petr Freitag, Jan Tučím) podaných do výběrového
řízení na dodavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce ulice dukelských hrdinů ve Velkém Oseku“. Radě bylo
předloženo pořadí uchazečů dle hodnotícího kritéria nabídková cena bez DPH.
Usnesení č. RO/3/9/2/2015:
Rada obce Velký Osek
I. schvaluje
pořadí uchazečů ve výběrovém řízení na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce ulice Dukelských hrdinů ve
Velkém Oseku“ takto:
Výsledné
pořadí
nabídky
1.

Obchodní firma nebo název

STRABAG a.s.

Sídlo

IČ

Na Bělidle 198/21, 150 00
Praha 5

60838744

Nabídková
cena v Kč bez
DPH
9 372 518,80

Kladská 181, 500 03 Hradec
Králové

25968807

Nová Ves I, Václavské nám.
28, 280 02 Kolín

43090150

SILMEX s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 370 04
České Budějovice

48951081

5.

M-SILNICE a.s.

Husova
1697,
Pardubice

42196868

6.

GEOSAN GROUP a.s.

U Nemocnice 430, 280 02
Kolín III

25671646

7.

Tost.cz, s.r.o.

Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč
nad Sázavou

25956019

8.

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677, Zelené
Předměstí, 530 02 Pardubice

25253361

9.

Porr a.s.

Dubečská 3238/36, 100 00
Praha 10 – Strašnice

43005560

2.

MATEX HK s.r.o.

3.

HALKO
s.r.o.

4.

stavební

společnost,

530

03

9 478 271,94
9 572 177,71
9 796 512,74
9 848 632,07
10 498 150
10 699 000
10 780 000
11 951 958,88

II. schvaluje
nejvhodnější nabídku společnosti STRABAG, a. s., sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 608 38 744, ve
výši 9 372 518,80 Kč bez DPH;
III. souhlasí
v souladu se zadávacími podmínkami s podpisem příslušné smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce
ulice Dukelských hrdinů ve Velkém Oseku“ s uchazečem STRABAG, a. s., sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha
5, IČ: 608 38 744, za cenu ve výši 9 372 518,80 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
5) Různé
Usnesení č. RO/4/9/2/2015:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
poskytnutí finanční podpory pro Lukáše Hübsta, bytem Velký Osek, ve výši 5 tis. Kč, za účelem přípravy a
reprezentaci v závodním tancování.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. RO/5/9/2/2015:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s pověřením pro člena rady obce RNDr. Jakuba Munzara, aby ve spolupráci s organizací Zlatý pruh Polabí, o.p.s.,
zajistil úpravu prezentace obce Velký Osek v informační brožuře „90 tipů na výlet v Polabí“ tak, že bude zaměřena
na propagaci přírody, sportovního rybaření, cyklostezek, rekreačního koupání, minerálního pramene.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Místostarosta obce dále informoval, že provedl dotazníkové šetření v ulici Dukelských hrdinů, zda se majitelé
nemovitostí (cca 35) připojí na vodovod, zda jej budou využívat a zda jsou připraveni uhradit i příspěvek na
realizaci této investice za cca 2,5 mil. Kč bez DPH ve výši až 5 tis. Kč bytová jednotka a 10 tis. Kč rodinný dům. O
připojení na vodovod má zájem cca 3/4 oslovených majitelů, vodu by odebírala polovina z oslovených a příspěvek
je připraveno uhradit cca 3/4 oslovených majitelů. Rozhodnutí o tom, zda se bude vodovod v ulici Dukelských
hrdinů stavět, nebo ne učiní zastupitelstvo obce na svém zasedání 24. 2. 2015.
Místostarosta dále seznámil přítomné s nabídkami na úpravy interiéru obecního úřadu v návaznosti na jeho
zateplování na jaře 2015, nabídky budou ještě doplněny a zpřesněny.
6) Organizační záležitosti
Vzhledem ke značnému objemu práce na údržbě a správě obecního majetku a veřejných prostranství a na
přípravě a realizaci projektů obce starosta doporučil vypsat výběrové řízení na 1 technicko-administrativního

pracovníka. Objem předpokládaných prostředků (plat, odvody sociálního a zdravotního pojištění aj.) na zřízení
tohoto místa je cca 300 tis. Kč, což s ohledem na příznivý vývoj hospodaření obce je v rozpočtu na rok 2015.
Usnesení č. RO/6/9/2/2015:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s vypsáním výběrového řízení na 1 pracovní pozici u obce Velký Osek, sídlem Revoluční 36, Velký Osek, PSČ 281
51, IČ: 00235873, s druhem práce technicko - administrativní pracovník dle podmínek v příloze tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Starosta dále předložil radě k informaci zprávu o činnosti obecní policie, která bude přílohou zápisu. Ve spolupráci
s členem rady obce paní Tučímovou projedná se společností EKO-KOM, a.s., další doplnění kontejnerů na tříděný
odpad. Na základě podnětu pokutované osoby člen rady obce Mgr. Dupák ověřil obsah a formu vystavovaných
blokových pokut obecní policií za překročení nejvyšší povolené rychlosti, neshledal nic mimo rámec zákona. Úseky
určené pro obecní policii Velký Osek k úřednímu měření za účelem kontroly dodržování nejvyšší povolené rychlosti
v obci jsou stanovena v souladu se zákonem a odsouhlasena státní Policie ČR, v budoucnu mohou být
aktualizována dle potřeby.
7) Závěr
Další zasedání rady bude svoláno dle potřeby. Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání rady ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne: 10. 2. 2015
Zapsal: Mgr. Pavel Drahovzal
Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., …………………………., dne 10. 2. 2015
Místostarosta obce: Jan Fagoš, v. r., ………………………………, dne 10. 2. 2015
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/1/9/2/2015 – Schválený program Rady obce Velký Osek dne 9. 2. 2015
1) Zahájení zasedání rady
-

přítomnost a usnášeníschopnost

2) Věcné břemeno k plynovodní přípojce pro rodinný dům Masarykova 356, Velký Osek
3) Vyhláška o systému nakládání s komunálními odpady v obci
4) Výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce ulice Dukelských hrdinů ve Velkém Oseku“
5) Různé
6) Organizační záležitosti
Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Rady obce Velký Osek dne 26. 1. 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 usnesení č. RO/6/9/2015
Obec Velký Osek
Obecní úřad obce Velký Osek

Obec Velký Osek
vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení 1 pracovní pozice u Obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek:
druh práce:
technicko - administrativní pracovník
náplň práce:
zajišťování provozu, správy a údržby zejm. majetku obce Velký Osek (např. veřejné osvětlení, rozhlas,
čistící a sekací techniky);
organizace činnosti zejm. pracovníků veřejně prospěšných služeb,
příprava, koordinace a realizace zejm. stavebních a technických projektů;
příprava smluv a dohod, objednávek, podkladů pro fakturaci.
Zájemci mohou podávat své přihlášky do 15 hod. dne 2. 3. 2015 na adresu Obecní úřad Velký Osek, Revoluční 36,
Velký Osek, PSČ 281 51, pouze v písemné formě, a to v zalepené obálce s označením „NEROZLEPOVAT –
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ TECHNICKO-ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK“, přičemž přihláška musí obsahovat:
a) identifikaci zájemce o pracovní pozici, tj. jméno a příjmení, místo trvalého pobytu, doručovací adresa (není-li shodná s
místem trvalého pobytu), e-mailovou adresu a telefonní kontakt (mobilní či na pevnou linku);
b) strukturovaný životopis zájemce včetně popisu zkušeností z obdobného druhu práce nebo s doložením referencí od
předchozích zaměstnavatelů;
c) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce předcházející datu podání přihlášky;
d) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
Zájemce musí splňovat tyto náležitosti a dovednosti:
a) státní občanství České republiky; v případě, že jde o cizince, pak musí mít trvalý pobyt v České republice;
b) způsobilost k právním úkonům;
c) bezúhonnost;
d) minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, závěrečnou zkouškou s výučním listem nebo
závěrečnou zkouškou;
e) znalost práce na PC, zejména internet, Microsoft Office (WORD, EXCEL, POWERPOINT),
f) řidičské oprávnění skupiny B,
g) místní znalost v obci,
h) časová flexibilita, komunikační schopnosti, samostatnost, schopnost řídit pracovníky.
Další podmínky výběrového řízení:
a) Obec si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez jakékoliv náhrady a bez udání důvodu.
b) Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených přihlášek bez udání důvodu.
c) Obec si vyhrazuje právo neinformovat individuálně zájemce o vyhodnocení jejich přihlášek, ani o výběru
nejvhodnějšího zájemce.
d) Veškerá podání, úkony a nabídky na účast ve výběrovém řízení a při výběru nejvhodnější přihlášky dle tohoto
výběrového řízení jsou realizovány na náklady zájemců.
e) Platové zařazení dle dohody v souladu s pravidly nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
f) Doba nástupu dohodou.
Bližší informace poskytne starosta obce Velký Osek Mgr. Pavel Drahovzal na mailu: starosta@velky-osek.cz nebo na tel.:
+420 724 180 039.
Ve Velkém Oseku dne 9. 2. 2015
Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce Velký Osek
razítko obce
Vyvěšeno na úřední desce dne: 10. 2. 2015
Jméno, příjmení, podpis: Ing. Zuzana Bláhová, …………………., razítko obecního úřadu
Sejmuto z úřední desky dne: 2. 3. 2015
Jméno, příjmení, podpis: Ing. Zuzana Bláhová, ……………………, razítko obecního úřadu

