Zápis z 74. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 2. 10. 2017
Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Ilona Tučímová, RNDr. Jakub Munzar, Jan Fagoš, Mgr. Michal Dupák
Nepřítomní členové rady: -----------------Přizvaní hosté dle prezenční listiny
Den a doba konání zasedání: 2. 10. 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/1/2/10/2017:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 2. 10. 2017 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Projekty obce
Místostarosta informoval, že díky úsilí a snaze dvou pracovníků se kanalizaci daří držet v provozuschopném stavu. Starosta
informoval o průběhu připravovaných a realizovaných projektů – příprava projekce na Dělnický dům, kde dochází k výměně
projektanta (nově arch. Dobiáš namísto pana arch. Průši), došlo k dokončení bezdrátového rozhlasu a protipovodňových prvků,
byl zahájen zkušební provoz EPC projektu při vytápění v základní a mateřské škole. Dále rada projednala obecní akce do
konce roku 2017 s dodavatelem panem Klímou z Belief Production Čáslav,, na kterých bude vhodné pořídit záznam – reportáž,
přičemž určeny byly 21. 10. 2017 běžecké závody, 3. 12. 2017 adventní jarmark a letecké záběry z míst v obci, a to za celkovou
cenu do 30 tis. Kč bez DPH.
Usnesení č. RO/2/2/10/2017:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s pořízením reportáží – filmových záznamů z akcí pořádaných obcí 21. 10. 2017 a 3. 12. 2017 a dále s leteckým filmem
z některých míst v obci v celkové hodnotě do 30 tis. Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
3) Organizační a provozní záležitosti
Starosta informoval o plnění rozpočtu za období září 2017 a o finální podobě rozpočtového opatření č. 5. Dále starosta
informoval, že jedná o ceně za odkup fotbalového hřiště od soukromého vlastníka, zatím jde o částku příliš vysokou cca 5 mil.
Kč. Bylo zahájeno jednání s manželi Micherovými o odkupu obecních pozemků v chatové osadě Labe u zdymadel, na kterých
mají svou chatu.
4) Závěr
Další zasedání rady bude svoláno dle potřeby. Starosta poděkoval za účast na zasedání rady a ukončil jej.
Zápis byl vyhotoven dne: 9. 10. 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/1/2/10/2017 - Schválený program Rady obce Velký Osek dne 2. 10. 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 2. 10. 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.

