Zápis z 54. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 15. 11. 2016
Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, Mgr. Michal Dupák,RNDr. Jakub Munzar
Nepřítomní členové rady: -----------Přizvaní hosté dle prezenční listiny
Den a doba konání zasedání: 28. 11. 2016 od 19:30 do 21:00
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/1/28/11/2016:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 28. 11. 2016 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Projekty obce
Místostarosta podal informaci o fungování podtlakové kanalizace, která byla částečně seřízena od odborné firmy
Vacuum Global, kanalizace se stabilizovala a vypadá to, že může být plně funkční, jelikož se dostává podtlak do
všech kanalizačních řadů v obci včetně lokality Na Stráži. Dále starosta předložil darovací smlouvy na
spolufinancování kanalizace. Byla dokončena výsadba nové zeleně podél kolonády u Bačovky a v ulici Za Drahou
z dotace, u projektu cykloaltán projektová dokumentace nebyla odsouhlasena RWE – vlastník přístupové cesty a
plynofikační stanice, které požaduje majetkoprávní vypořádání pro umístění cykloaltánu (odkup, směna, nájem,
věcné břemeno, právo stavby), proto byla zahájena jednání s RWE. Do nově vypsaného grantového programu
TPCA pro rok 2017 by mohla obec podat projekt na kryté autobusové zastávky u obecního úřadu a základní školy.
Při přípravě projekci rekonstrukce Dělnického domu bylo zjištěno, že není přesně zaměření budovy, proto
projektanti požadují provést přesné doměření v ceně cca 140 tis. Kč bez DPH. V roce 2017 by měly být zadány
k projekci rekonstrukce některých komunikací v obci, prioritně chodník podél ulice Prokopa Holého od křižovatky se
Smetanovou až po továrnu AIS, ulice Masarykova a Jiráskova, chodník podél krajské silnice v ulici Palackého a
Prokopa Holého. Jsou připravovány ve spolupráci s Výborem životního prostředí projekt na obnovu hřbitova
(hřbitov. zeď, rozptyl. loučka, obnova zeleně) a obnova zeleně v extravilánu obce.
Usnesení č. RO/2/28/11/2016:
Rada obce Velký Osek
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/3/28/11/2016:
souhlasí
s provedením přesného zaměření budovy Dělnického domu ve Velkém Oseku č. p. 359 v ceně do 150 tis. Kč bez
DPH.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. RO/4/28/11/2016:
souhlasí
s pověřením pro starostu obce zajistit provedení projektových dokumentací do úrovně pro vydání stavebního
povolení na rekonstrukci
a) chodníku podél ulice Prokopa Holého od křižovatky se Smetanovou až po továrnu AIS za cenu cca 171 400 Kč
bez DPH;

b) v ulici Masarykova chodník a zvýšenou křižovatku s ulicí Jeronýmova za cenu do za cca do 114 300 Kč bez
DPH;
c) chodníku a obnova povrchu silnice včetně zvýšených křižovatek v ulici Jiráskova za cenu cca 317 800 Kč bez
DPH;
d) chodníku podél krajské silnice v ulici Palackého a Prokopa Holého za cenu cca 120 000 Kč bez DPH
vše včetně potřebného veřejného osvětlení a dostatečného odvodnění od dešťových vod, přičemž v součtu cena
prací nesmí přesáhnout výši 750 tis. Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
3) Koncesní řízení na provozovatele kanalizace
Jelikož hodnotící komise k výběru provozovatele kanalizace ve Velkém Oseku dne 25. 11. 2016 nedoporučila výběr
uchazeče VaK Zápy, který nedostatečně odůvodnil svou mimořádně nízkou nabídkovou cenu, tak se členové rady
shodli, že bude zastupitelstvu předložen návrh na zrušení celého koncesního řízení a současně bude předložen
návrh na vypsání nového koncesního řízení. Do doby výběru nového provozovatele bude kanalizaci provozovat
sama obec Velký Osek.
4) Organizační a provozní záležitosti
Usnesení č. RO/5/28/11/2016:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s návrhem rozpočtu obce Velký Osek na rok 2017 dle přílohy tohoto usnesení.
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: 5. 12. 2016
Zapsal: Mgr. Pavel Drahovzal
Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., ………………………………., dne ……………………
Člen rady obce:, ………………………, v.r. ……………………………………, dne ………………………
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/1/28/11/2016 - Schválený program Rady obce Velký Osek dne 28. 11. 2016
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Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Rady obce Velký Osek dne 28. 11. 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

Ilona Tučímová

Ilona Tučímová v. r.

