Zápis z 58. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 23. 1. 2017
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: 23. 1. 2017 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/1/23/1/2017:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 23. 1. 2017 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. Místostarosta podal informaci o nestandardním
provozu podtlakové kanalizace v obci a navrhl, aby byla poskytnuta sleva na stočném spotřebitelům ve čtvrti Na
Stráži, jelikož jsou již více než 2 měsíce vystaveni nekomfortnímu užívání kanalizace. Dále starosta informoval, že
obdržel předběžnou nabídku na prováděcí dokumentaci rekonstrukce Dělnického domu od firmy LEVEL na částku
cca 1,07 mil. Kč. Vzhledem k výši této ceny, bude starosta o této nabídce dále jednat.
Usnesení č. RO/2/9/1/2017:
Rada obce Velký Osek
I. schvaluje
uzavření smluv o daru zejm. na kanalizaci s osobami dle přílohy tohoto usnesení.
II. schvaluje
poskytnutí slevy na stočném ve výši 50 % z posledního fakturačního období září až prosinec 2016 spotřebitelům,
jež obývají lokalitu Na Stráži ve Velkém Oseku, tj. pro všechny přihlášené nemovitosti/domácnosti v ulicích
Sokolovská, Švermova, Příčná, U Borku, Hradecká a Lesní, a to z důvodu, že jsou více než dva měsíce vystaveni
nestandardnímu fungování kanalizace a za ztížení podmínek užívání kanalizace v jejich domácnostech.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
3) Organizační a provozní záležitosti
Po projednání s dodavatelem panem Backem zimní údržby a zapůjčení traktoru s řidičem pro potřeby bude
upravena smlouva na 12 plateb po 12,5 tis. Kč bez DPH. Dále s ním bylo dohodnuto, že se část pozemku
zookoutku směrem k písáku odplotí na náklady pro účely veřejného užití (sáňkování a opalování).
Usnesení č. RO/3/9/1/2017:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s úpravou platebních podmínek za dodávku zimní údržby a užívání traktoru s řidičem pro potřeby obce od
dodavatele pana Petra Backa, IČ: 672 79 147, uvedených ve Smlouvě o zajišťování údržby veřejné zeleně a zimní
údržby v obci Velký Osek uzavřenou dne 30. 3. 2012, a to tak, že bude od 1. 4. 2017 hrazena platba měsíčně ve
výši 12 500 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
4) Závěr
Další zasedání rady bude svoláno dle potřeby. Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání rady ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne: 30. 1. 2017
Zapsal: Mgr. Pavel Drahovzal
Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., ………………………………., dne ……………………
Člen rady obce: ………………………………………………………………, 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/1/23/1/2017 - Schválený program Rady obce Velký Osek dne 23. 1. 2017
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 23. 1. 2017 - 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.

