Zápis z 72. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 4. 9. 2017
Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Mgr. Michal Dupák, RNDr. Jakub Munzar, Jan Fagoš
Nepřítomní členové rady: Ilona Tučímová (omluvena)
Přizvaní hosté dle prezenční listiny
Den a doba konání zasedání: 4. 9. 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 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/1/4/9/2017:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 4. 9. 2017 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Projekty obce
Starosta předložil ke schválení smlouvy o daru na kanalizaci.
Usnesení č. RO/2/4/9/2017:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
uzavření smluv o daru zejm. na kanalizaci s osobami dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Starosta informoval, že SFŽP odsouhlasilo návrh zadávací dokumentace k provedení výběru provozovatele
podtlakové kanalizace Velký Osek (koncesní řízení).
Usnesení č. RO/3/4/9/2017:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
a) s realizací výběrového (koncesního) řízení na výběr provozovatele podtlakové kanalizace ve Velkém Oseku
s nástupem od 1. 1. 2018 za podmínek odsouhlasených Státním fondem životního prostředí ČR k 4. 9. 2017;
b) pověřuje starostu obce k realizaci veškerých nezbytných kroků a právních úkonů k naplnění písm. a) tohoto
usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
3) Organizační a provozní záležitosti
Na podkladě jednání a doporučení s krajskou hygienickou stanicí zjišťuje místostarosta nabídky na provádění
monitoringu a deratizace v dešťové kanalizaci v obci Velký Osek, aby bylo předcházeno přemnožení hlodavců
(zejm. potkani). Rada vzala na vědomí, že společnost MVV Energie, která dokončila projekt EPC v obci, má záměr
převést svou pohledávku na jejich financující banku KB Factoring, přičemž jde o standardní úkon, jenž je předvídán
i smlouvou s obcí. Vzhledem k realizaci řady velkých oprav v průběhu letních prázdnin a z důvodu zachování
dobrého cash-flow požádala ředitelka základní školy o uvolnění čtvrtletního příspěvku zřizovatele – obce namísto
v polovině října již počátkem září, s čímž členové rady souhlasili. RNDr. Munzar informoval o obsahu Strategie
MAS Mezilesí, kde pro obec Velký Osek je zajímavá zejm. podpora chodníků a cyklostezek a školních klubů,
naopak pro podporu výstavby sociálního bydlení a rozšiřování kapacit základních a mateřských škol je odkazováno
zejm. na IROP, kam může obec žádat samostatně; o této věci bude ještě na MAS Mezilesí jednáno, obec vyšle
svého zástupce. Radní vzali na vědomí, že po zesnulé paní Dobřichovské, budoucí kupující bytu v domě č.p.723,
jsou novými budoucími kupujícími její potomci. Obec nebyla bohužel podpořena dotací z MMR na rekonstrukci
silnice v ulici Nádražní. Byly obesláni spotřebitelé na úhradu dosud nezaplaceného stočného za období 4 – 6/2017.

4) Závěr
Další zasedání rady bude svoláno dle potřeby. Starosta poděkoval za účast na zasedání rady a ukončil jej.
Zápis byl vyhotoven dne: 11. 9. 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/1/4/9/2017 - Schválený program Rady obce Velký Osek dne 4.9.2017
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 4. 9. 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
--------- OMLUVENA ---------

