Zápis z 61. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 13. 3. 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: 13. 3. 2017 od 19:30 – 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/1/13/3/2017:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 13. 3. 2017 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Projekty obce
Rada projednala návrh na zajištění projektové dokumentace výsadby zeleň podél polních cest v extravilánu obce a
na realizaci cykloaltán o rozměrech 6 m x 4,5 m z kovové kostry a průsvitnou sklolaminátovou výplní a mobiliářem
(lavičky, stůl, vývěsky, odpadkový koš). Dále projednala návrhy osazení dětských prvků v lokalitě Na Stráži na
fotbalovém hřišti. Odsouhlasila začlenění záměrů na rozšíření kapacity ZŠ a MŠ do MAP MAS Mezilesí v celkové
výši 27 mil. Kč.
Usnesení č. RO/2/13/3/2017:
Rada obce Velký Osek
I. souhlasí
se zajištěním projektové dokumentace na výsadbu zeleň podél polních cest v extravilánu obce Velký Osek do výše
120 tis. Kč včetně DPH;
II. souhlasí
s realizací cykloaltánu o rozměrech 6 m x 4,5 m z kovové kostry a průsvitnou sklolaminátovou výplní a mobiliářem
(lavičky, stůl, vývěsky, odpadkový koš) v hodnotě do 280 tis. Kč včetně DPH;
III. souhlasí
s realizací dětského hřiště v lokalitě Na Stráži ve Velkém Oseku na obecním pozemku p. č. 715/14 – ostatní
plocha, v hodnotě do 115 tis. Kč včetně DPH, sestávající se z herních prvků 1 ks prolézačka do 1 m výšky, 1 ks
stoleček s lavičkou, 1 ks dvouhoupadla na pružině a 1 ks houpačky typu hnízdo;
IV. souhlasí
schvaluje instalaci 2 ks dětských herních prvků na dětském hřišti v areálu fotbalového hřiště na pozemku č. 600/41
– ostatní plocha, v hodnotě do 125 tis. Kč včetně DPH, sestávající se z herních prvků 1 ks velkého kolotoče a 1 ks
sestavy věže se skluzavkou;
V. souhlasí
se zařazením záměrů na realizaci rozšíření kapacity mateřské školy o 60 dětí za cca 12 mil. Kč a na realizaci
rozšíření kapacity základní školy o 120 dětí za cca 15 mil. Kč, a to v letech 2017 – 2020 do Místního akčního plánu
MAS Mezilesí;
VI. souhlasí
s pověřením pro starostu obce realizovat všechny nezbytné kroky a právní úkony k zajištění realizace bodu I až V.
tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
3) Rozdělení hospodářského výsledku Masarykovy základní školy za rok 2016
Rada projednala návrh ředitelky Masarykovy základní školy Velký Osek (MZŠ) na rozdělení hospodářského
výsledku příspěvkové organizace MZŠ za rok 2016 a po dohodě přijala následující usnesení:
Usnesení č. RO/3/13/3/2017:
Rada obce Velký Osek

I. schvaluje
účetní závěrky příspěvkových organizací obce Velký Osek Mateřská škola Velký Osek, sídlem Masarykova 671,
Velký Osek, IČ: 709 26 735 (dále jen „MŠ“), a Masarykova základní škola Velký Osek, sídlem Vrchlického 236,
Velký Osek, IČ: 463 90 529 (dále jen „MZŠ“), za rok 2016 bez výhrad;
II. schvaluje
určení hospodářského výsledku příspěvkové organizace MZŠ za rok 2016 ve výši 250 674,08 Kč takto:
a) částka ve výši 150 674,08 Kč bude vložena v roce 2017 na Fond investic MZŠ zejm. za účelem
financování opravy/instalace nových kuchyňských lapolů;
b) částka ve výši 50 000 Kč bude vložena v roce 2017 na Rezervní fond MZŠ;
c) částku ve výši 50 000 Kč bude vložena v roce 2017 na Fond odměn MZŠ;
III. schvaluje
v roce 2017 přesunutí částky ve výši 50 000 Kč z Rezervního fondu MZŠ na Fond investic MZŠ za účelem
realizace potřebných investic a nákupu materiálu a služeb při obnově vybavení MZŠ.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
4) Organizační a provozní záležitosti
Starosta předložil ke schválení smlouvy o daru na kanalizaci. Místostarosta podal informaci o řešení
nestandardního fungování podtlakové kanalizace v obci, stále je lokalita Stráž vyvážena sacím vozem.
Usnesení č. RO/4/13/3/2017:
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
Rada obce projednala návrh dohody s RWE GasNet na odstranění porostů, o vyloučení povinnosti k náhradě
škody a o náhradě škody na ulici Dukelských hrdinů, kdy do konce roku 2022 musí dojít k přemístění několika kusů
dřevin, jelikož jsou umístěny v ochranném pásmu plynárenského zařízení.
Usnesení č. RO/5/13/3/2017:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s uzavřením dohody mezi obcí Velký Osek a společností GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940,
PSČ 401 17, IČ: 272 95 567, na odstranění porostů, o vyloučení povinnosti k náhradě škody a o náhradě škody na
ulici Dukelských hrdinů, kdy do konce vegetačního období roku 2025 musí dojít k přemístění všech kusů dřevin,
které jsou umístěny v ochranném pásmu plynárenského zařízení.
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 2
5) Závěr
Další zasedání rady bude svoláno dle potřeby. Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání rady ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne: 20. 3. 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/1/13/3/2017 - Schválený program Rady obce Velký Osek dne 13. 3. 2017
1) Zahájení zasedání rady
- přítomnost a usnášeníschopnost
2) Projekty obce
3) Rozdělení hospodářského výsledku Masarykovy základní školy za rok 2016
4) Organizační a provozní záležitosti
Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Rady obce Velký Osek dne 13. 3. 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.

