Zápis z 6. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 5. 1. 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: 5. 1. 2015 od 19:30 do 21:30
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/1/5/1/2015:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 5. 1. 2015 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Plošná pokládka kabeláže společnosti JON v obci
Zástupci společnost JON.Cz s.r.o. prezentovali radě záměr položit do výkupů při výstavbě 2. etapy podtlakové
kanalizace a při případné výstavbě vodovodních rozvodů v obci Velký Osek optickou kabeláž, díky níž lze
provozovat různé telekomunikační služby ve vysoké kvalitě – např. kabelová televize, extrémně rychlý internet (cca
40 Mbit/s a více), telefonické hovory, za ceny na úrovni stávajících dodavatelů služeb, tj. vyšší kvalita za stejnou
cenu. Za umožnění této pokládky kabelů do obecních pozemků nabízí obci a jejím organizacím bezplatné
poskytování internetu, telefonních služeb a jakékoliv další využití kabeláže pro potřeby obce např. na kamerové
systémy. Starosta zmínil, že je nutné nejprve jednoznačně zajistit, že nedojde k technickým problémům při instalaci
kanalizace a této kabeláže, aby obě sítě bezproblémově fungovaly. Tuto záležitost zkonzultuje společnost JON.CZ
se zhotovitelem kanalizace společností GEOSAN Group a dají odezvu. Následně by bylo vedeno další jednání
k této záležitosti. Nebylo přijímáno žádné usnesení.
3) Projekty do Grantu TPCA „Partnerství pro Kolínsko 2015“
Místostarosta seznámil přítomné se záměrem projektu na odpočinkové a informační místo (zastřešený altán) pro
uživatele cyklostezky ve Velkém Oseku, nejlépe v prostoru u hřbitova u cesty k písáku a zvířecímu koutku, součástí
tohoto projektu bude požádáno o finanční podporu na pořízení sekacího modulu pro nově pořizovaný čistící
(multifunkční) vůz, s jehož pomocí by se udržovala cyklostezka a její okolí. Účelem projektu je zvýšit komfort a
bezpečí při užívání cyklostezky. Pro úspěšnou realizaci projektu bude třeba dořešit vztahy s majiteli dotčených
pozemků.
Usnesení č. RO/2/5/1/2015:
Rada obce Velký Osek
I. souhlasí
s podáním žádosti o grant do Grantového programu „Partnerství pro Kolínsko 2015“ na pořízení informačního a
odpočinkového místa pro uživatele cyklostezky ve Velkém Oseku do maximální výše celkových nákladu projektu
500 tis. Kč, přičemž maximální spoluúčast obce bude 20 % z celkových nákladů projektu;
II. ukládá
starostovi vyřešit v souvislosti se záměrem projektu na pořízení informačního a odpočinkového místa pro uživatele
cyklostezky ve Velkém Oseku vztahy s dotčenými majiteli pozemků;
III. ukládá
místostarostovi řádně a včas podat příslušnou žádost o žádosti o grant do Grantového programu „Partnerství pro
Kolínsko 2015“ na pořízení informačního a odpočinkového místa pro uživatele cyklostezky ve Velkém Oseku dle
podmínek bodu I. a II. tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
4) Darovací smlouva na finanční dar 40 tis. Kč od Středočeského kraj
Starosta informoval, že za přítomnosti člena rady obce paní Tučímové podepsal smlouvu o poskytnutí finančního

daru ve výši 40 tis. Kč od Středočeského kraje, který byl obci poskytnut za 2. místo v soutěži „My třídíme nejlépe“.
Rada by měla souhlasit s jeho přijetím do rozpočtu obce.
Usnesení č. RO/3/5/1/2015:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 40 tis. Kč od Středočeského kraje do rozpočtu obce Velký Osek na rok 2015.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
5) Příspěvky na činnost HC Velký Osek, mariášový turnaj
Starosta sdělil, že bylo dosud podáno 14 žádostí o podporu na činnost spolků a volnočasových aktivit v obci, dva
spolky však požádaly o poskytnutí podpory již během měsíce ledna 2015. Hokejisté požadují na jarní část sezony
2014/2015 finanční příspěvek 1 800 Kč na platbu rozhodčího a pořadatelé mariáše požadují podporu na zakoupení
pohárů pro první 3 místa v mariášovém turnaji na počátku února 2015. Rada se shodla k žádosti hokejistů, že by
měla projít min. hodnocením Výboru sociálního a pak by mohla rozhodnout. K žádosti pořadatelů mariášového
turnaje bylo přijato doporučení, aby poháry věnovala obec v ceně max. do 1 tis. Kč.
Usnesení č. RO/4/5/1/2015:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
poskytnutí věcné podpory pro pořadatele mariášového turnaje dne 7. 2. 2015 ve Velkém Oseku spočívající
v zakoupení pohárů pro první tři umístěné účastníky turnaje v maximální hodnotě do 1 tis. Kč na náklady obce.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
6) Organizační záležitosti
Starosta informoval, že již byl vyroben a zaregistrován čistící (multifunkční) vůz, fyzicky bude předán v polovině
ledna vzhledem k počasí. Dále je připravována žádost o dotaci na Úřad práce na platy veřejně prospěšných
pracovníků v roce 2015. Na dalším zasedání rady bude k dispozici finální plnění rozpočtu za rok 2014 včetně
příslušného rozpočtového opatření.
7) Závěr
Další zasedání rady bude svoláno dne 26. 1. 2015 od 19:30 na obecním úřadě obce Velký Osek. Starosta
poděkoval přítomným za účast a zasedání rady ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne: 7. 1. 2015
Zapsal: Mgr. Pavel Drahovzal
Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., …………………………., dne 7. 1. 2015
Místostarosta obce: Jan Fagoš, v. r., ………………………………, dne 7. 1. 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/1/5/1/2015 – Schválený program Rady obce Velký Osek dne 5. 1. 2015
1) Zahájení zasedání rady
-

přítomnost a usnášeníschopnost

2) Plošná pokládka kabeláže společnosti JON v obci
3) Projekty do Grantu TPCA „Partnerství pro Kolínsko 2015“
4) Darovací smlouva na finanční dar 40 tis. Kč od Středočeského kraje
5) Příspěvky na činnost HC Velký Osek, mariášový turnaj
6) Organizační záležitosti – čistící (multifunkční) vůz, veřejně prospěšní pracovníci, rozpočtová opatření
Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Rady obce Velký Osek dne 5. 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.

