Zápis z 69. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 18. 7. 2017
Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Ilona Tučímová, RNDr. Jakub Munzar, Jan Fagoš
Nepřítomní členové rady: Mgr. Michal Dupák (omluven)
Přizvaní hosté dle prezenční listiny
Den a doba konání zasedání: 18. 7. 2017 od 17:30 – 18:30
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 4 členů rady z celkového počtu 4,
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/1/18/7/2017:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 18. 7. 2017 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Koncesní řízení na provozování kanalizace – zadávací dokumentace
Starosta předložil k projednání zadávací dokumentaci ke koncesnímu řízení na výběr provozovatele
kanalizace v obci Velký Osek. Členové rady diskutovali o případných změnách, starosta tyto úpravy projedná
se zpracovatelem.
Usnesení č. RO/2/18/7/2017:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s pověřením pro starostu obce připravit a realizovat koncesní řízení na výběr provozovatele podtlakové
kanalizace v obci Velký Osek se zahájením činnosti vybraného provozovatele od 1. 1. 2018.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
3) Projekt zeleně v extravilánu obce
Na základě podkladů od odborného ateliéru LAND 05 a dle doporučení Výboru životního prostředí rada
jednal o podání žádosti o 80% dotaci ze DFŽP na projekt obnovy polních cest a výsadby zeleně
v extravilánu obce Velký Osek.
Usnesení č. RO/3/18/7/2017:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci ke Státnímu fondu životního prostředí na realizaci projektu „Obnova polní cesty,
alejí a doprovodné vegetace v extravilánu obce Velký Osek“ z Operačního programu životní prostředí 2014 –
2020 za celkový náklad cca 1,75 mil. Kč.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
4) Organizační a provozní záležitosti
Starosta informoval o výzvě MŽP k uhrazení částečné vratky dotace na výstavbu 2. etapy kanalizace Velký
Osek. Rada se shodla, že by obec na tuto výzvu měla reagovat tak, že nic neuhradí, jelikož se necítí být
vinna, když poskytovatel dotace – SFŽP schválil vícepráce na umístění tanků u podtlakové kanalizace a
dotaci proplatil. Tato záležitost je i předmětem zasedání zastupitelstva obce dne 18. 7. 2017.
5) Závěr
Další zasedání rady bude svoláno dle potřeby. Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání rady
ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne: 25. 7. 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/1/18/7/2017 - Schválený program Rady obce Velký Osek dne 18. 7. 2017
1) Zahájení zasedání rady
- přítomnost a usnášeníschopnost
2) Koncesní řízení na provozování kanalizace – zadávací dokumentace
3) Projekt zeleně v extravilánu obce
4) Organizační a provozní záležitosti
Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Rady obce Velký Osek dne 18. 7. 2017 - Prezenční listina
Jméno a příjmení člena rady obce (řazeno abecedně):
Podpis:
Mgr. Pavel Drahovzal
Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.
Mgr. Michal Dupák
--------- OMLUVEN --------Jan Fagoš
Jan Fagoš, v. r.
RNDr. Jakub Munzar
RNDr. Jakub Munzar, v. r.
Ilona Tučímová
Ilona Tučímová v. r.

