Zápis z 75. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 23. 10. 2017
Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Ilona Tučímová, RNDr. Jakub Munzar, Mgr. Michal Dupák
Nepřítomní členové rady: Jan Fagoš (omluven)
Přizvaní hosté dle prezenční listiny
Den a doba konání zasedání: 23. 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 4 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/1/23/10/2017:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 23. 10. 2017 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Projekty obce
Starosta informoval, že do první poloviny listopadu 2017 bude zpracováno základní členění objektu obchodního střediska pro
účel využití mateřská a základní škola, které bude konzultováno s ředitelkami. Demontáž starého rozhlasu by měla být
provedena do konce března 2018, nyní je ve zkušebním provozu nový bezdrátový rozhlas, na přelomu roku by měla být
doinstalována aplikace umožňující rozesílání SMS-ek z rozhlasu. K zadávací dokumentaci na výběr zhotovitele vodovodu
dosud SFŽP nevydal stanovisko, starosta bude urgovat. Do koncesního řízení na výběr provozovatele kanalizace v obci Velký
3
Osek se přihlásil jediný uchazeč, a to společnost VODOS Kolín s cenou (výší stočného) 77,03 Kč/m bez DPH, což rada
3
zkonstatovala, že oproti předpokládané ceně v koncesní dokumentaci 50,92 Kč/m bez DPH, a oproti současné výši stočného
3
40,87 Kč/m bez DPH, je velmi vysoká cena, a proto se starosta pokusí zjistit důvody této vysoké ceny a následně bude tato
záležitost předložena k rozhodnutí na zasedání zastupitelstva, zároveň místostarosta připraví podklady o kanalizaci za rok
2017. Dále starosta informoval, že byly vypsány výzvy k podávání žádostí o dotace na MMR k rekonstrukci povrchu komunikací
a k obnově školních sportovišť, popř. i hřiště pro dospělé, proto budou zmapovány podmínky, vybrán vhodný administrátor a
případně podány žádosti o dotaci do 15. 1. 2018.
3) Organizační a provozní záležitosti
Starosta informoval, že bude provedeno Lesy ČR kácení cca 20 ks stromů v prostoru garáží na ulici Revoluční u staré
benzínové stanice směrem na Poděbrady, a to z důvodu možného ohrožení bezpečnosti, zdraví, života a majetku obyvatel,
přičemž obec je rovněž dotčeným vlastníkem, proto dle lesního zákona přispěje 20 tis. Kč na zvýšené náklady těžby (jde o
nestandardní kácení v prostoru NPR Libické luhy mimo standardní les u silnice a dalších užívaných objektů – benzínová
pumpa, garáže). Členové rady dále nepodpořili návrh na asfaltové pruhy pro cyklisty na zvýšených křižovatkách v ulici
Dukelských hrdinů, jelikož by tím došlo k znehodnocení díla a účelu zvýšených křižovatek. RNDr. Munzar informoval, že v ceně
do 100 tis. Kč bez DPH se podaří nasmlouvat min. 2 známé kapely (Kabát revival a Brutus) pro večerní část oslav 790. let obce
v červnu 2018. Radní dále prezentovali zkušenosti své i dalších obyvatel, že v prostoru minerálního pramene se zdržuje po
setmění mládež, která se chová vandalistickým způsobem – sedí na opěradlech laviček, převrací koše a truhlíky, rozbíjí
skleněné lahve, odhazuje odpadky a nedopalky; starosta uvedl, že tuto lokalitu sleduje obecní policie více než jiné, ale bohužel
nemohou strážníci být všude, jedno z možných opatření je kamerový systém s následným vyhodnocováním spáchaných deliktů
a jejich viníků, což v řadě případů budou ale nezletilí, za něž odpovědnost nesou rodiče; záležitost se však bude muset řešit,
např. ještě intenzivnějším dohledem obecní policie. Manželé Soboslaiovi požádali o odkup pruhu břehového obecního pozemku
mezi jejich domem (zahradou) na st. p. č. 331 a korytem potoka Bačovka, který stejně léta udržují. Radní se shodli, že je tu
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důvod k prodeji (pro obec nejde o zásadní pozemek), takže po geometrickém zaměření cca 11 m na náklady žadatele by kupní
2
cena mohla činit 100 Kč/m . Dále starosta informoval, že byla doručena výzva panu Jarošovi k zaplacení dlužného nájemného a
rovněž odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej bytu v domě č.p. 777. Dále byla odeslána odpověď na soud
ve věci žaloby na pana Nováka, bývalého nájemce obecních lesů z let 2007 – 2015, že i přes námitky žalovaného obec trvá na
svém nároku na doplacení čístého garantovaného zisku ve výši cca 600 tis. Kč.
4) Závěr
Další zasedání rady bude svoláno dle potřeby. Starosta poděkoval za účast na zasedání rady a ukončil jej.
Zápis byl vyhotoven dne: 30. 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/1/23/10/2017 - Schválený program Rady obce Velký Osek dne 23. 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 23. 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
----------- OMLUVEN ------RNDr. Jakub Munzar
RNDr. Jakub Munzar, v. r.
Ilona Tučímová
Ilona Tučímová v. r.

