Zápis z 68. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 27. 6. 2017
Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Ilona Tučímová, RNDr. Jakub Munzar, Mgr. Michal Dupák, Jan
Fagoš
Nepřítomní členové rady: ------------------------Přizvaní hosté dle prezenční listiny
Den a doba konání zasedání: 27. 6. 2017 od 19:30 – 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/1/27/6/2017:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 27. 6. 2017 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Projekty obce
Starosta a místostarosta podali informace k připravovaným a realizovaným projektům – energetické úspory
metodou EPC (dokončena obnova kotelen v mateřské a základní škole a výměna vnitřního osvětlení,
veřejné osvětlení), dokončený cykloaltán. Starosta bude zjišťovat podrobnosti k dotačnímu programu Nová
Zelená úsporám na zateplení objektu Dělnického domu, dále na rekonstrukci DPS č. p. 558 na byty pro
obyvatele v sociálně tíživé situaci. Dále byl vyzván dodavatel bezdrátového rozhlasu k bezodkladnému
zahájení prací. Dále bylo navrženo osadit LED svítidly dalších 22 svítidel a instalovat 35 ks svorkovnic mimo
stožáry veř. osvětlení.
Usnesení č. RO/2/27/6/2017:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s pořízením až 22 ks LED svítidel a 35 ks svorkovnic na sloupy veřejného osvětlení v obci Velký Osek, jež
nejsou předmětem projektu „Obec Velký Osek – úspory metodou EPC“ za cenu do výše 240 tis. Kč bez
DPH.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
3) Organizační a provozní záležitosti
Starosta sdělil, že dne 21. 6. 2017 byla doručena výzva Ministerstva životního prostředí k úhradě prostředků
z poskytnuté dotace EU a SFŽP na projekt „2. etapa podtlakové kanalizace ve Velkém Oseku“ (realizace
2015) ve výši 792 567,92 Kč. Tato částka vyplývá ze zprávy o kontrole dotace Ministerstva financí z října
2016, která uvedla 3 závěry, dle kterých byly při realizaci akce neoprávněně obci poskytnuty a využity
dotační prostředky (vícepráce na vyšším založení akumulačních tanků z původní hloubky 3,5 m na 2 m
z důvodu vyšší hladiny spodních vod u podtlakové stanice; příliš přísná ekonomická a věcná kritéria pro
výběr dodavatele žádosti a projektového řízení; nezveřejnění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na profilu
zadavatele)a navrhla snížení (odvod) dotace ve výši cca 800 tis. Kč. Obec k závěrům zaujala na základě
podkladů od projektanta, zhotovitele, administrátora žádosti a projektového řízení, technického dozoru v
příslušné lhůtě stanovisko, kterým dokládala oprávněnost poskytnutých a využitých prostředků (vyšší hladinu
spodních vod projektant nemohl předpokládat; přísná výběrová kritéria odpovídala povaze a předmětu
zakázky; uveřejnění bylo dodatečně provedeno), stanovisko obce však nebylo vzato v potaz, ačkoliv
poskytovatel dotace SFŽP celou přípravu a realizaci akce dozoroval, všechny kroky obce schválil. Starosta
sdělil, že v této věci osloví právníky, aby navrhli možnosti dalšího postupu. Finální rozhodnutí bude muset
přijmout zastupitelstvo obce.
Místostarosta sdělil, že dne 22. 6. 2017 mezi 19 – 23 hod. došlo k výpadku elektrického proudu na
podtlakové stanici ze strany ČEZu, čímž byl způsoben i výpadek kanalizace v lokalitě Stráž, která se opět
zavodnila, nicméně se daří tuto situaci vcelku uspokojivě zvládat a do konce června 2017 by měla být
situace opět stabilizovaná.

4) Závěr
Další zasedání rady bude svoláno dle potřeby. Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání rady
ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne: 19. 6. 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/1/27/6/2017 - Schválený program Rady obce Velký Osek dne 27. 6. 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 27. 6. 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.

