Zápis
z 11. zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek
konaného dne 23. 2. 2016 od 19 hod., jednací místnost Obecního úřadu obce Velký Osek, Revoluční 36,
Velký Osek
Přítomní členové zastupitelstva: Mgr. Pavel Drahovzal, Ing. Helena Erbenová, Ing. Svatopluk Čech, Ing. Tomáš
Kliment, Mgr. Hana Dočkalová, Mgr. Michal Dupák, RNDr. Jakub Munzar, Petr Freitag, Ilona Tučímová, Roman
Dittrich, : Bc. Veronika Křičková, Jan Fagoš, MUDr. Hana Fagošová, Roman Konyvka
Nepřítomní členové zastupitelstva: Ing. Petr Váňa (omluven)
Den a doba konání zasedání:
23. 2. 2016, 19:00 – 21:45
Místo konání:
jednací místnost obecního úřadu obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Před zahájením zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek pan Ing. Pavel Otta seznámil všechny přítomné s tím, že
ze zasedání se pořizuje soukromý audiovideozáznam, který se uveřejní na Internetu.
Zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 starostou obce
Mgr. Pavlem Drahovzalem (dále jako „předsedající“).
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 92 odst. 1, § 93 a § 103 odst. 5 zákona
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích byla na úřední desce Obecního úřadu obce Velký Osek zveřejněna v souladu se zákonem po dobu
nejméně 7 dní, a to od 16. 2. 2016 do 23. 2. 2016. Současně byla zveřejněna na webových stránkách obce
www.velky-osek.cz informace o konání zastupitelstva.
Předsedající konstatoval, že přítomno je 14 členů zastupitelstva z celkového počtu 15 členů zastupitelstva, takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Vlastnoručně podepsaná prezenční listina
přítomných členů zastupitelstva obce na zasedání je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
2) Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu.
Předsedající v souladu s jednacím řádem zastupitelstva obce určil ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva
paní Ilonu Tučímovou a pana Petra Freitaga, zapisovatelem zápisu předsedající určil Ing. Zuzanu Bláhovou.
3) Schválení programu
Předsedající seznámil všechny přítomné s návrhem programu dle zveřejněné informace o konání zastupitelstva a
navrhl doplnění bodu „Různé“ o podbod „Podpora spolků a organizací z rozpočtu obce na rok 2016“.
Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva nebo veřejnosti, dal předsedající hlasovat o návrhu na doplnění
návrhu programu zasedání.
Usnesení č. ZO/1/23/2/2016:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
doplnění bodu „5) Různé“ v návrhu programu zasedání zastupitelstva dne 23. 2. 2016 o podbod „Podpora spolků a
organizací z rozpočtu obce na rok 2016“.
Výsledek hlasování: Pro 14

Proti 0 Zdrželi se 0

Následně dal předsedající hlasovat o návrhu celého programu zasedání s doplněním bodu Různé.
Usnesení č. ZO/2/23/2/2016:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 23. 2. 2016 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 14

Proti 0 Zdrželi se 0

4) Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva dne 26. 1. 2016
Předsedající konstatoval, že byl sestaven, ověřen a vyvěšen zápis ze zasedání zastupitelstva dne 26 1. 2016 a
dotázal se, zda má někdo z přítomných návrhy na jeho úpravu či doplnění. Ing. Erbenová vznesla návrh, aby
v prvním bodu zápisu „1) Zahájení zasedání“ byla slova „stránkách politického hnutí Strana svobodných Velký
Osek“ nahrazena slovem „Internetu“, jelikož pan Starý neuváděl před zahájením natáčení soukromého
videozáznamu jméno žádné politické strany.

Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva nebo veřejnosti, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/3/23/2/2016:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
úpravu v zápise ze zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek dne 26. 1. 2016 tak, že aby v prvním bodu zápisu „1)
Zahájení zasedání“ se slova „stránkách politického hnutí Strana svobodných Velký Osek“ nahradí slovem
„Internetu“.
Výsledek hlasování: Pro 12

Proti 0 Zdrželi se 2

Následně nechal předsedající hlasovat o celém zápisu ze zasedání zastupitelstva dne 26. 1. 2016 s úpravou
v bodu „1) Zahájení zastupitelstva“.
Usnesení č. ZO/4/23/2/2016:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek ze dne 26. 1. 2016 s úpravou bodu 1) dle usnesení č.
ZO/3/23/2/2016.
Výsledek hlasování: Pro 12

Proti 0 Zdrželi se 2

5) Inventarizace majetku obce za rok 2015
Předsedající seznámil všechny přítomné s průběhem a výsledky provedené inventarizace majetku obce za rok
2015. Zpráva, předložená inventarizační komisí dne 15. 2. 2016 obsahuje doporučení a návrhy na přesun či
vyřazení majetku v účetní (nikoliv reálné) hodnotě ve výši cca 130 tis. Kč. Následně předal slovo předsedovi
inventarizační komise Ing. Klimentovi, který komentoval doporučení inventarizační komise z předložené zprávy, že
na běžně užívaných předmětech by měly být jasné identifikátory, kterými nemusí být vždy inventarizační číslo,
např. u sekačky na trávu výrobní číslo a dále, že by mohlo uváděno i datum pořízení věci. Účetní obce paní
Fraňková uvedla, že ve výstupech (seznamech) z inventarizačního programu je uvedeno datum pořízení a že by
šlo o duplicitní údaj. Předsedající poděkoval inventarizační komisi za odvedenou práci.
Jiné dotazy a podněty z řady veřejnosti nebo zastupitelstva k inventarizaci majetku obce za rok 2015 nebyly
vzneseny, a jelikož nebyly shledány v inventarizaci závažné nedostatky, dal předsedající hlasovat o schválení
inventarizace majetku obce za rok 2015.
Usnesení č. ZO/5/23/2/2016:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. bere na vědomí
zprávu a informace předložené ústřední inventarizační komisí o průběhu a výsledcích inventarizace majetku obce
Velký Osek za rok 2015 a o přijatých či navrhovaných opatřeních k nápravě dle přílohy tohoto usnesení;
II. schvaluje
inventuru majetku obce Velký Osek (movité a nemovité věci, práva, závazky, pohledávky, finanční prostředky) a
hospodaření s ním za rok 2015 provedenou ústřední inventarizační komisí dle přílohy tohoto usnesení;
III. ukládá
obecnímu úřadu obce Velký Osek zapracovat doporučení ústřední inventarizační komise z provádění fyzické
inventarizace majetku obce Velký Osek za rok 2015 dle přílohy tohoto usnesení;
IV. souhlasí
s vyřazením některých položek (věcí, práv, hodnot) z evidence majetku obce Velký Osek dle přílohy tohoto
usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 12

Proti 0 Zdrželi se 2

Předsedající dále informoval, že člen inventarizační komise Ing. Čech předložil k bodu inventarizaci svůj materiál
s návrhem usnesení a požádal ho o stručné shrnutí návrhu. Ing. Čech sdělil, že v rámci své činnosti inventarizační
komise shledala, že usnesení č. ZO4/24/2/2015 přijaté dne 24. 2. 2015 zastupitelstvem obce Velký Osek usnesení
nebylo dosud vykonáno (tj. před zahájením inventarizace za rok 2015), zejm. bod III. a IV. tohoto usnesení, protože
inventarizační soupisy nejsou vedeny v jednotné grafické úpravě a položky na nich nejsou seřazeny sestupně dle
přidělených inventárních čísel, dále inventarizační soupisy nebyly přejmenovány a nebyly doplněny o některé
údaje, např. kontakty na správce objektů. Dále nebyly prvotně předány všechny inventární soupisy, resp. byly
dodatečně doplněny. Jelikož inventarizační komise nedospěla ke shodě v názoru na to, zda tyto zjištění mají být

obsaženy v inventarizační správě, je tento podnět předkládán zastupitelstvu samostatně členem zastupitelstva,
který byl zároveň členem inventarizační komise. Ing. Čech uvedl, že z jeho pohledu je vhodné, aby inventarizační
soupisy byly v jednotné grafické úpravě a seřazené, že toto pak urychluje průběh fyzické inventarizace na místě.
Mgr. Dočkalová sdělila, že inventarizační soupisy by měly být předkládány v původní podobě z příslušného
programu majetkové evidence, aby nedošlo při přepisu na jiný grafický formát k případným chybám, což by pak
vedlo v podstatě k zásadnímu pochybení v provádění inventarizace, a proto nechápe, proč by měly být soupisy
přepisovány a sjednocovány v jiném grafickém formátu. Účetní obce paní Fraňková doplnila, že se na inventarizaci
pořídil zvláštní program, který má svá pravidla a požadavky a finální tiskové výstupy jsou předepsány v jednotném
grafickém formátu, který však před několika lety nevyhovoval inventarizační komisi, proto tabulky musela přepsat
do jiného grafického formátu, takže vede evidenci majetku ve dvojím formátu. Ing. Čech vysvětloval výhody
inventarizačních soupisů ve formě tabulek EXCEL, že vypadají přehledně a umožňují zachovat jednotný ráz. Paní
Tučímová sdělila, že o tom, jaký výstup bude inventarizační komise používat, by měl rozhodnout především ten,
kdo pořizuje a vede majetkovou evidenci, kterou pak inventarizační komisi předkládá. Paní Fraňková sdělila, že
když předložila inventarizační komisi před několika lety soupisy ve formátu WORD, tak jak byly pořízeny
v programu, tak s nimi komise nechtěla pracovat, ačkoliv papírové výstupy z programu obsahují všechny údaje
požadované zákonem i komisí, např. datum pořízení. Ing. Erbenová uvedla, že dle ní není jednotná forma
provedení tabulek důležitá pro vlastní výsledek inventury. Ing. Čech sdělil, že je na úvaze obecního úřadu, zda
předloží soupisy v EXCELu nebo ve formátu z programu, ale pokud nebudou využity tabulky ve formátu EXCEL,
tak požaduje, aby byly v jednotném grafickém formátu. Ing. Erbenová zkonstatovala, že využíváním softwaru se
předchází chybám, protože přepisováním do tabulek EXCEL může dojít k chybě.
Vzhledem k diskusi, za účelem naplnění přijatého usnesení ZO4/24/2/2015 a zavedení jednotného stylu
inventarizačních soupisů, jejich zpřehlednění atd. a pro usnadnění práce budoucí inventarizační komise navrhl
předsedající následující usnesení.
Usnesení č. ZO/6/23/2/2016:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. bere na vědomí
výše uvedené skutečnosti;
II. ukládá
obecnímu úřadu obce Velký Osek aktualizovat dle výsledků inventarizace majetku obce Velký Osek za rok 2015
všechny inventarizační soupisy a zpracovat dle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení všechny inventarizační soupisy v
jednotné technické specifikaci a seznam inventarizačních soupisů za jednotlivé objekty, a to vše do 31. 5. 2016 a
předložit vše na nejbližší zasedání zastupitelstvu obce.
Výsledek hlasování: Pro 10

Proti 0 Zdrželi se 4

6) Bezúplatný převod pozemku č. 750/5 pod chodníkem u obecního úřadu od Středočeského kraje na obec
Předsedající sdělil, že obec obdržela návrh smlouvy o bezúplatném převodu pozemku č. 750/5 v k. ú. a obci Velký
Osek pod chodníkem před obecním úřadem z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví obce Velký Osek,
o který obec požádala v roce 2015. Návrh smlouvy v písemné podobě dal k dispozici všem členům zastupitelstva.
Mgr. Dočkalová se dotázala, zda byly vyhledávány další pozemky kraje, jestli nejsou pod jinými stavbami nebo
plochami obce. Předsedající uvedl, že se toto postupně prochází.
Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva nebo veřejnosti, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/7/23/2/2016:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
2

bezúplatný převod pozemku č. 750/5 – ostatní plocha, o výměře 64 m , v k. ú. a obci Velký Osek, z vlastnictví
Středočeského kraje do vlastnictví obce Velký Osek dle smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
7) Projekty obce – žádosti o dotace, příprava a realizace projektů
Předsedající uvedl, že na posledním zasedání zastupitelstva se hovořilo v souvislosti s 2. etapou kanalizace
o způsobu finanční spoluúčasti majitelů nemovitostí napojovaných na kanalizaci. K napojení nemovitosti na
kanalizaci je vlastník kanalizace – obec dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích (§ 8 odst. 5)
povinen vydat písemný souhlas s napojením nemovitosti na kanalizaci (podepisuje starosta nebo místostarosta),
přičemž je obec zároveň oprávněna vyžadovat úhradu nákladů spojených s připojením, které činí včetně šachty,
ventilu a veřejné části gravitační přípojky průměrně 100 tis. Kč. Zastupitelstvo 24. 2. 2015 souhlasilo s výší
ekologického daru 15 tis. Kč za rodinný dům a 5 tis. Kč za bytovou jednotku, přičemž tyto prostředky má obec

použít zejm. na financování kanalizace. Forma daru byla zvolena z toho důvodu, že o částku přijatou darem do
rozpočtu obce nebude obci snižována získaná dotace. V případě poskytnutí spoluúčasti formou daru si mohou
dárci snížit základ daně z příjmů. Pokud by byla tato spoluúčast vybírána formou účelového příspěvku, pak
o částku účelového příspěvku se krátí poskytnutá dotace, jelikož jde o přímý příjem z dotovaného projektu, což
pravidla poskytování dotace neumožňují. Vzhledem k tomu, že obec má mít vůči všem majitelům nemovitostí
obdobný přístup, jelikož využívají stejnou službu a jelikož se vyskytly případy, že majitel nemovitosti dar uhradit
nechce, a přesto se tito majitelé nemovitostí dožadují napojení na kanalizaci. Zatím v takovýchto případech nebyl
souhlas k napojení na kanalizaci vydán, protože zastupitelstvo zatím nerozhodlo, jak v těchto případech
postupovat, resp. jak vyžadovat spoluúčast po majiteli napojované nemovitosti, který nechce uhradit dar. V zájmu
zachování obdobných podmínek s přihlédnutím k faktu, že příspěvek bude odepisován z výše dotace, že jde o jiný
smluvní akt než dar a že i administrativní náročnost bude vyšší, tak by měla být odlišena výše účelového příspěvku
na nákladech od výše ekologického daru. Lze uvažovat o účelovém příspěvku na rozvoj infrastruktury v rozmezí až
do výše skutečných nákladů s napojením jednotlivé napojení, z hlediska obdobného přístupu je vhodné stanovit
výši účelového příspěvku 25 tis. Kč, což je 25 % průměrných nákladů napojení nemovitosti na kanalizaci. Ti co
dosud uhradili jen část daru (např. 8 tis. Kč z 15 tis. Kč) a deklarovali, že již další dar obci neposkytnou, by byli
vyzváni k úhradě části z celkové výše účelového příspěvku rovnající se procentuálnímu rozdílu do celkové výše
daru. Příklad: je-li z daru 15 tis. Kč poskytnuta částka 8 tis. Kč, pak by mělo být do jeho celkové výše 15 tis. Kč
poskytnuto ještě 46,6 %, což z celkové výše účelového příspěvku 25 tis. Kč činí 11 600 Kč.
Ze zasedání zastupitelstva v prosinci 2015 k této věci vyplynul závěr, že se touto věcí mají zabývat všechny výbory
zastupitelstva, aby doporučily postup, popř. výši účelového příspěvku. V průběhu ledna a února 2016 proběhla
zasedání výborů, které přijaly následující závěry:
a) Finanční výbor doporučuje výši účelového příspěvku 25 tis. Kč;
b) Výbor životního prostředí doporučuje výši min. 20 tis. Kč;
c) Výbor majetkový doporučuje výši 25 tis. Kč;
d) Výbor sociální doporučuje výši 25 tis. Kč.
Dále rada obce projednávala aktuální stav plnění darovacích smluv a lze zkonstatovat, že cca 2/3 majitelů ze 400
napojovaných nemovitostí smlouvu podepsali a průběžně dary hradí s tím, že celková výše poskytnutých darů je
dosud přes 2 mil. Kč, přičemž 1,5 mil. Kč bylo v prosinci 2015 použito k úhradě části z poslední fakturace
zhotoviteli za provedené práce na projektu „2. etapa podtlakové kanalizace Velký Osek“. Rada obce dále
doporučuje, aby se období pro úhradu daru ve výši 15 tis. Kč posunulo z 31. 3. 2016 do 30. 4. 2016, aby ještě šla
poslední výzva před navýšením daru na 18 tis. Kč v Osečanu č. 1/2016, který vyjde v polovině března 2016. Od 1.
5. 2016 se tak bude hradit dar ve výši 18 tis. Kč.
Mgr. Dočkalová sdělila k této věci stanovisko kontrolního výboru, který nesouhlasí s tím, aby byl za napojení na
kanalizaci hrazen účelový příspěvek, jelikož je to dle názoru kontrolního výboru v rozporu se zákonem
o vodovodech a kanalizacích. Dále není zřejmé, proč je jiná výše u daru a jiná u účelového příspěvku. Dále se
dotazuje, jak bylo ověřeno na ministerstvu či na krajském úřadě vybírání podílu na napojení na kanalizaci formou
příspěvku. Předsedající sdělil, že záležitost výběru formou účelového příspěvku konzultoval s krajským úřadem
a že jde o jednu z legálních možností, jak od majitelů nemovitostí získat podíl na nákladech za připojení na
kanalizaci. Mgr. Dočkalová sdělila, že je pro jednotnou formu úhrady, a to buď formou daru, nebo ekologického
(účelového) příspěvku s tím, že dar není vymahatelný. Předsedající uvedl, že rozdílnost částek je způsobena tím,
že žádoucí způsob úhrady je formou daru, krom toho dar je také odstupňován v závislosti na termínu jeho úhrady,
jelikož prostředky obec potřebuje v určitém momentu, čase, a mají tak svou hodnotu dle termínu úhrady. Podmínky
napojování včetně finančního podílu všech majitelů napojovaných nemovitostí by měly být obdobné, aby někdo
z řádně se chovajících majitelů neměl pocit, že byl znevýhodněn, resp. že všichni majitelé se podílí na investici na
zřízení služby, kterou pak všichni shodně využívají. Místostarosta pan Fagoš sdělil, že forma daru je výhodná jak
pro majitele, tak pro obec. Ing. Jiří Otta položil otázku, jaké mají možnosti Ti, kteří dar nemohou uhradit.
Místostarosta pan Fagoš uvedl, že lidé mají na výběr různé způsoby úhrady – dar, nebo příspěvek, a že se lze
dohodnout na postupném hrazení, ale musí v takovém případě daný majitel nemovitosti projevit zájem záležitost
řešit. Předsedající sdělil, že průběžně jsou na webu obce zveřejňováni dárci v rámci 2. etapy podtlakové
kanalizace. Paní Bulíčková z veřejnosti sdělila, že ji nikdo neinformoval o nutnosti připojit se na kanalizaci. Dále
uvedla, že nesouhlasí, aby musela kvůli napojení na kanalizaci hradit dar. Předsedající informoval, že informace
o kanalizaci byly uváděny dlouhodobě v Osečanu, na zasedáních zastupitelstva a na webových stránkách obce.
Dále se paní Bulíčková zeptala, jak to bude řešeno u lidí, kteří nebudou mít peníze na úhradu podílu za napojení
na kanalizaci. Předsedající odpověděl, že je možnost hradit podíl za napojení na kanalizaci darem nebo účelovým
příspěvkem a že majitel napojované nemovitosti musí předložit relevantní důvody pro odložení a postupné splácení
příslušné částky, pokud ji není schopen v daných termínech uhradit celou, ve výši stanovenou zastupitelstvem, tj.
dar do 30. 4. 2016 ve výši 15 tis. Kč, od 1. 5. 2016 ve výši 18 tis. Kč, nebo účelový příspěvek dle výše stanovené
zastupitelstvem, zřejmě 25 tis. Kč od dnešního dne. Pan Tučím z veřejnosti uvedl, že nikdo lidi nenutí, aby se
připojili ke kanalizaci, pokud si zajistí ekologický a legální způsob likvidace splaškových vod. Ing. Čech mluvil, že
lidé mohou danou částku hradit postupně ve formě splátek. Místostarosta pan Fagoš uvedl, že skutečně záleží na
lidech, kteří chtějí danou situaci řešit, jakou možnost si zvolí.

Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva nebo veřejnosti, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Mgr. Dočkalová požádala o zaznamenání hlasování jmenovitě.
Usnesení č. ZO/8/23/2/2016:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
souhlasí
se stanovením účelového příspěvku ke krytí části nákladů za napojení jednotlivé nemovitosti na 2. etapu
podtlakové kanalizace Velký Osek ve výši 25 tis. Kč, pokud již nebude k příslušné nemovitosti evidován dar na
ekologii dle podmínek a ve výši uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. ZO/8/24/2/2015 ze dne 24. 2. 2015.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 2 (Ing. Erbenová, Mgr. Dočkalová) Zdrželi se 0
Usnesení č. ZO/9/23/2/2016:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
souhlasí
se stanovením části z celkové výše účelového příspěvku 25 tis. Kč ke krytí části nákladů za napojení jednotlivé
nemovitosti na 2. etapu podtlakové kanalizace Velký Osek odpovídající procentuálnímu rozdílu do celkové výše
daru na ekologii uvedené v usnesení zastupitelstva obce č. ZO/8/24/2/2015 ze dne 24. 2. 2015, který je evidován k
příslušné nemovitosti.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 1 (Mgr. Dočkalová)

Zdrželi se 1 (Ing. Erbenová)

Předsedající po hlasování představil realizované a připravované projekty v roce 2016 a v následujících letech,
zejména rekonstrukce podlahy školní tělocvičny, obnovu Dělnického domu, veřejného osvětlení v lokalitě Sluneční,
bezdrátový rozhlas v celé obci, cykloaltán u cesty na Motel U Jezera, kolumbárium (úložiště uren) na hřbitově,
vodovodní přivaděč z TPCA a vodovodní rozvody v obci, oprava silnic v obci a připravované projekce na
rekonstrukci některých z nich a další. Mgr. Strejčková, ředitelka MZŠ Velký Osek, uvedla, že se ještě bude ve
školní tělocvičně instalovat nové osvětlení a že nastal problém se špatnou obuví, se kterou se na novou podlahu
nesmí, vše však zvládne vyřešit. Místostarosta pan Fagoš doplnil, že probíhají jednání s firmou o výběru vhodného
osvětlení v tělocvičně a o ceně.
Předsedající představil návrhy architektonického řešení rekonstrukce Dělnického domu s různými variantami
způsobu provedení možné rekonstrukce, zejména ve vnitřních prostorách. Mluvil, že náklady na rekonstrukci
Dělnického domu budou činit až cca 25 mil. Kč. Dělnický dům má mít v přední části restauraci a prostory pro
spolky, ve střední části bude velký kulturně-společenský sál a v zadní části bude knihovna. V daných nákladech je
zahrnuto zejména nové vytápění (zřejmě plyn), zateplení objektu, přestavba a rozšíření sociálního zařízení,
přesunutí obecní knihovny do zadní části Dělnického domu, výstavba výtahu, nový vchod od Bačovky atd.
Financování dané rekonstrukce bude probíhat z různých zdrojů, a to jak dotačních, tak vlastních. Rekonstrukce by
měla začít v roce 2017 a trvat do roku 2022. Každý má možnost se na studii rekonstrukce Dělnického domu
podívat na webových stránkách a do 22. 3. 20162016 na e-mail: obecni.urad@velky-osek.cz zaslat své podněty.
8) Různé - Podpora spolkům a organizacím z rozpočtu obce na rok 2016
Předsedající uvedl, že do 15. 2. 2016 podávali jednotlivé organizace a spolky působící v obci Velký Osek nebo
pracující s občany obce Velký Osek žádosti o finanční podporu z rozpočtu obce Velký Osek na rok 2016 na
realizaci sportovních, kulturních a zájmových aktivit. Celkově bylo podáno 14 žádostí, které vyhodnotil Výbor pro
sociální politiku, zdravotnictví, školství, kulturu, sport a spolupráci se spolky (Sociální výbor). Bc. Křičková
předsedkyně Sociálního výboru sdělila, že výbor navrhl rozdělit žádajícím spolkům a organizacím vyčleněnou
částku z rozpočtu obce ve výši 300 tis. Kč a sdělila návrh výše podpory pro jednotlivé spolky a organizace.
Mgr. Dočkalová se zeptala, kdy došlo k oddělení divadla od Osecké NADĚJE (ON), že nebyla jako předsedkyně
dozorčí rady ON informována. Bc. Křičková odpověděla, že o oddělení divadla ví z mailu od vedení tohoto spolku.
Mgr. Dočkalová dala návrh na pozastavení podpory ON (10 000 Kč) a spolku VO divadlo z. s. (8 000 Kč) do doby,
než dojde k vyjasnění situace, jak budou tyto dvě organizace fungovat. Ing. Erbenová se zeptala, v jaké fázi je
zápis změn u ON do obchodního rejstříku. Předsedající odpověděl, že 3 měsíce se řeší problém s obchodním
rejstříkem ve věci zrušení bývalých členů orgánů ON, kteří již nejsou ve vedení, jelikož jim uplynulo funkční
období, což bylo doloženo na obchodní rejstřík, který však toto nechce akceptovat. Předsedající sdělil, že je
možnost o usnesení upraveném dle návrhu Mgr. Dočkalové hlasovat vcelku, tj. o podpoře pro všechny spolky
najednou, nebo je možnost hlasovat o podpoře pro jednotlivý spolek. Místostarosta pan Fagoš navrhl hlasovat
najednou vyjma podpory pro Myslivecký spolek Pětidubí, jelikož je ve střetu zájmů, je totiž u tohoto spolku
finančním hospodářem a chce se tak zdržet hlasování.

Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva nebo veřejnosti, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/10/23/2/2016:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Velký Osek na rok 2016 ve výši 30 000 Kč pro Myslivecký spolek
Pětidubí, sídlem Velký Osek;
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. ZO/11/23/2/2016:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. souhlasí
že výdaje spojené s užíváním prostor v/na nemovitostech vlastněných či spravovaných obcí Velký Osek užívané
spolky nebo organizacemi uvedenými v bodě II. tohoto usnesení v roce 2016 budou hrazeny z rozpočtu obce Velký
Osek na rok 2016;
II. schvaluje
poskytnutím finanční podpory z rozpočtu obce Velký Osek na rok 2016 ve výši:
a) 50 000 Kč pro spolek T. J. Sokol Velký Osek, sídlem Velký Osek;
b) 40 000 Kč pro spolek FK Viktorie Velký Osek, sídlem Velký Osek;
c) 55 000 Kč pro spolek Fotbalová škola Velký Osek, sídlem Velký Osek;
d) 31 000 Kč pro spolek Český rybářský svaz – místní organizace Velký Osek, sídlem Velký Osek;
e) 4 000 Kč pro spolek Český svaz včelařů – základní organizace Velký Osek, sídlem Velký Osek;
f) 22 000 Kč pro spolek BARYBA, z. s., sídlem Velký Osek;
g) 7 000 Kč pro sdružení fyzických osob Májovci – Eva Žilková, bytem Velký Osek;
h) 7 000 Kč pro spolek Svaz postižených civilizačními chorobami – základní organizace Poděbrady, sídlem Libice
nad Cidlinou;
ch) 10 500 Kč pro sdružení fyzických osob Akce pro seniory – Ing. Šárka Kurková, bytem Velký Osek;
i) 7 500 Kč pro fyzickou osobu Lukáše Hübsta, bytem Velký Osek;
j) 10 000 Kč pro Spolek přátel historické techniky, sídlem Velký Osek;
k) 5 000 Kč pro fyzickou osobu Ladislava Štěpaře ml., bytem Velký Osek;
III. neschvaluje
poskytnutí žádného finančního příspěvku na činnost z rozpočtu obce Velký Osek na rok 2016 spolku T. J. Sokol
Jestřábí Lhota;
IV. souhlasí
s pozastavením poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce Velký Osek na rok 2016 ve výši:
a) 10 000 Kč pro Osecká NADĚJE, o.p.s., sídlem Velký Osek;
b) 8 000 Kč pro spolek VO divadlo, z. s., sídlem Velký Osek;
do doby vyjasnění fungování obou organizací.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 1
9) Informace o činnosti rady obce a výborů zastupitelstva obce
a) Výbor majetkový, investiční a územního rozvoje – předseda výboru pan Dittrich uvedl, že 19. 1. 2016 se výbor
sešel a projednal výši příspěvku na kanalizaci, návrhy na přestavbu Dělnického domu, projekt cykloaltánu, opravy
komunikací, výměnu rozhlasu a výsledky inventarizace.
b) Výbor životního prostředí - předseda výboru Ing. Čech hovořil, že od dubna 2016 opět začne každou neděli
dopoledne od 9:00 do 11:30 fungovat sběrný dvůr, každý zastupitel se může zapojit a vzít si službu. Dále
informoval o akci „Z“, která se bude konat dopoledne 2. 4. 2016 se srazem v 8:30 hod. na baště u Máčidla,
v průběhu akce se vysází stromy v obecním lese, uklidí kolem Písáku za Motelem a vysbírají odpadky podél
cyklostezky na Libici a na Veltruby, pomůcky a občerstvení je zajištěno. Dále popsal stav zeleně v obci, zejména,
že díky extrémnímu suchu v loňském létě došlo k napadení řady stromů na veřejných i soukromých pozemcích
kůrovcem a je třeba je vykácet, aby nebyly napadeny další.
c) Sociální výbor – předsedkyně výboru Bc. Křičková informovala, že výbor se sešel v průběhu ledna a února 2016
třikrát a řešil žádosti spolků situaci v ON a v nově vzniklém spolku VO divadlo. RNDr. Munzar se zeptal, co má nyní
po odtržení divadla za náplň činnosti ON. Bc. Křičková odpověděla, že několik akcí pro dospělé a děti, např. Burza
věcí a rostlin, Vánoční zpívání a akci „Loučení s prázdninami“. Dále proběhnou další jednání s vedením VO
divadla.

d) Finanční výbor – z důvodu nepřítomnosti předsedy výboru Ing. Váni informoval o jeho činnosti předsedající, že
výbor provedl kontrolu inventarizace školy a školky. Výbor dále jednal o úvěrovém zatížení obce, které doporučil do
výše cca 60 mil. Kč a o stanovení výše účelového příspěvku na kanalizaci, který doporučil 25 tis. Kč.
e) Kontrolní výbor – předsedkyně výboru Mgr. Dočkalová sdělila, že nenalezla na webu obce zápisy z rady a že
materiály přišly 4 dny před zasedáním zastupitelstva. Předsedající sdělil, že zápisy z rady se uveřejní po výměně
webových stránek. K materiálům sdělil, že byly ještě doplňovány, tak zasílal aktuální verzi, za opoždění se
omlouvá.
f) rada obce – předsedající sdělil, že od 1. 3. do 31. 3. 2016 bude probíhat odvoz větví, 16. 4. 2016 proběhne svoz
nebezpečného odpadu a do 31. 3. 2016 probíhá výběr poplatku za odpady. Předsedající dále uvedl, že firma
GEOSAN plánuje parcelizaci pro cca 135 rodinných domů na svém pozemku č. 600/2 v k. ú. a obci Velký Osek,
studie je vyvěšena na webu obce a do 22. 3. 2016 na e-mail: obecni.urad@velky-osek.cz může každý k danému
záměru zaslat podněty. Předsedající sdělil, že součástí záměru bude muset být i zřízení nové školky v dané
lokalitě, škola má dostačující kapacitu, Mgr. Strejčková uvedla, že do školy chodí cca 280 žáků, kapacita je až 400.
Paní Tučímová sdělila, že v lokalitě by měla být zřízena zastávka na autobus a další prvky občanské vybavenosti,
např. místa pro třídění odpadů, veřejnou zeleň,
10) Diskuze
a) Pan Martin Tázler z veřejnosti sdělil, že v lokalitě u fotbalového hřiště pracovníci firmy AIS nedodržují noční klid
a znečišťují veřejné prostranství odhazováním odpadků, proto navrhuje častější kontroly obecní policie a instalaci 2
až 3 odpadkových košů, aby do nich při cestě do a ze zaměstnání mohli pracovníci firmy AIS odhazovat odpadky.
Předsedající sdělil, že s firmou AIS průběžně jednají, aby usměrňovala své zaměstnance, že koše postupně do
lokality obec doplní a rovněž obecní policie zvýší hlídkovou činnost. Dále pan Tázler zmínil potíže s novými
obyvateli bytových domů v dané lokalitě, kteří nedodržujíc rychlost a přednosti zprava, proto požaduje provedení
zvýšené křižovatky ulic U Hřiště a Riegrova a měření rychlosti obecní policií. Předsedající uvedl, že obecní policie
prověří možnosti měření v této lokalitě a projedná s developerem lokality změnu křižovatky. Místostarosta pan
Fagoš doplnil, že se dále uvažuje o novém veřejném osvětlení a chodníku podél silnice Prokopa Holého směrem
k firmě AIS z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců.
b) Předsedající uvedl, že počátkem února 2016 fotbalové hřiště a vedlejší pole odkoupila za 6,5 mil. Kč společnost
OVARAN Securities, která s obcí chce jednat, jak dále hodlá tyto prostory využít.
c) Mgr. Dočkalová se zeptala, jak to vypadá se zkušební provozem a se zkolaudováním společnosti AIS.
Předsedající odpověděl, že společnost má souhlasem od stavebního úřadu prodloužen zkušební provoz do konce
června 2016 a chce-li dostat finální kolaudaci, tak musí odstranit všechny nedostatky a podmínky ze zkušebního
provozu.
d) Mgr. Dočkalová uvedla, že se v ulici Nádražní a Politických vězňů nedodržuje přednost zprava a navrhuje
dosadit do příslušných ulici tabulku (značku) přednost zprava. Dále se zeptala na obvodního lékaře MUDr.
Kulhánka, zda bude ordinovat. Předsedající uvedl, že dle jeho informací od 1. 4. 2016 má MUDr. Kulhánek znovu
ordinovat.
e) Paní Bulíčková ocenila posílání informací ze strany obce mailem, že díky tomu ví, co se v obci děje. Dále
sdělila, že by obec měla uvažovat o slevě na poplatku za odpady pro majitele rekreačních objektů, kteří mají v jiné
nemovitosti trvalý pobyt, že tak platí tito lidé dvakrát. Předsedající odpověděl, že takto o placení poplatku rozhodlo
zastupitelstvo a je k tomu vydána příslušná obecně závazná vyhláška obce. Náklady s odpady na jednoho občana
činí cca 700 Kč na rok, občan i majitel rekreační nemovitosti hradí 500 Kč, tj. obec doplácí cca 200 Kč a rekreanti
rovněž spotřebovávají služby související s odpady. Paní Tučímová uvedla, že za rekreační nemovitost se platí jen
500 Kč, ačkoliv tam může být po určitou dobu více osob.
f) Paní Bulíčková předložila zastupitelstva problém, že obec ji neproplatila náklady s vodným a stočným, které
zaplatila, když provozovala restauraci v Dělnickém domě, ačkoliv dle jejího mínění tyto náklady nevyvolala ona,
protože v závěrečné fázi jejího provozování v kuchyni nevařila, ale tyto zvýšené náklady podle ní vyvolali
pracovníci obce, kteří uklízeli a opravovali Dělnický dům. Předsedající sdělil, že k dané věci již zaujala stanovisko
rada obce, která částečně uznala nárok na proplacení těchto nákladů, jelikož odpočtový vodoměr v Dělnickém
domě nefungoval správně a že skutečně pracovníci obce využívali vodu pro údržbu a opravné práce v Dělnickém
domě. Avšak paní Bulíčková dle mínění rady porušovala nájemní smlouvu, zejm. tím, že ubytovávala ve
správcovském bytě nad restaurací v Dělnickém domě cizí osoby a v závěrečné fázi nájmu využívala zařízení
kuchyně pro pečení do své soukromé restaurace v Poděbradech, a proto rada neuznala celý nárok. Paní Bulíčková
uvedla, že k čemu používala kuchyň je její věc, protože se o kuchyň pořád starala, a že byt propůjčila na kratší
dobu několika známým a pracovníkům stavby. Paní Tučímová uvedla, že si tak ale paní Bulíčková protiřečí,
protože uvedla, že v posledních měsících pronájmu nevařila v kuchyni, přitom tam pekla pro svoji „restauraci“
v Poděbradech. Stejně tak o využití bytu správce, kde ubytovávala jiné (cizí) lidi. Předsedající ukončil diskusi
k tomuto bodu tak, že v této věci bude vydáno stanovisko obce.

10) Závěr
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva obce. Na zasedání
zastupitelstva obce bylo 11 občanů z veřejnosti. Další, 12. zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 26.
dubna 2016 od 19 hod., v budově Obecního úřadu obce Velký Osek.
Ve Velkém Oseku dne 23. 2. 2016
Zápis byl vyhotoven dne: 26. 2. 2016
Zapisovatel: Ing. Zuzana Bláhová
Ověřovatelé: Ilona Tučímová, v. r., TTTTTTTTTTT, dne TTTT 2016
Petr Freitag, v. r., TTTTTTTTTT, dne TTT. 2016
Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., TTTTTTTTTT., dne TTTT 2016

otisk razítka obce
Pozn.: Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je uložen na obecním úřadě obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek.

Příloha č. 1 k usnesení č. ZO/1/23/2/2016 – Schválený program zasedání zastupitelstva dne 23. 2. 2016
Schválený program zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 23. 2. 2016
1) Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva obce dne 26. 1. 2016
2) Inventarizace majetku obce za rok 2015
3) Bezúplatný převod pozemku č. 750/5 pod chodníkem u obecního úřadu od Středočeského kraje na obec
4) Projekty obce – žádosti o dotace, příprava a realizace projektů
5) Různé - podpora spolkům a organizacím z rozpočtu obce na rok 2016
6) Informace o činnosti rady obce a výborů zastupitelstva obce
7) Diskuse
8) Závěr

Příloha č. 2 zápisu z 11. zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 23. 2. 2016 - Prezenční listina
Jméno a příjmení
Podpis:
člena zastupitelstva obce (řazeno abecedně):

Ing. Svatopluk Čech

Ing. Svatopluk Čech, v. r.

Mgr. Hana Dočkalová

Mgr. Hana Dočkalová, v. r.

Roman Dittrich

Roman Dittrich, v.r.

Mgr. Pavel Drahovzal

Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.

Mgr. Michal Dupák

Mgr. Michal Dupák, v. r.

Ing. Helena Erbenová

Ing. Helena Erbenová, v. r.

MUDr. Hana Fagošová

MUDr. Hana Fagošová

Jan Fagoš

Jan Fagoš, v. r.

Petr Freitag

Petr Freitag, v. r.

Ing. Tomáš Kliment

Ing. Tomáš Kliment, v. r.

Roman Konyvka

Roman Konyvka, v.r.

Bc. Veronika Křičková

Bc. Veronika Křičková, v. r.

RNDr. Jakub Munzar

RNDr. Jakub Munzar, v. r.

Ilona Tučímová

Ilona Tučímová, v. r.

Ing. Petr Váňa

-------------------------- OMLUVEN ------------------------------

Příloha č. 3 k usnesení č. ZO/5/23/2/2016 – Schválení inventarizace majetku obce Velký Osek za rok 2015
Inventarizační zpráva
o inventarizaci majetku obce Velký Osek (movité a nemovité věci, práva a závazky, pohledávky, finanční
prostředky) za rok 2015.
Účetní jednotka: Obec Velký Osek
IČO: 00235873
Inventarizace ke dni: 31.12.2015
Dne 24.11.2015 bylo na základě návrhu starosty obce Velký Osek zastupitelstvem obce Velký Osek schváleno
usnesení č. ZO/3/24/11/2015 o provedení inventury majetku obce. Dle tohoto usnesení byla zřízena inventarizační
komise v tomto složení:
Předseda: Ing. Tomáš Kliment
Členové: Roman Dittrich, Ing. Svatopluk Čech, Ing. Helena Erbenová, Jan Tučím
Dne 28.12.2015 se všichni členové inventarizační komise sešli v budově obecního úřadu obce Velký Osek. Na
místě byli seznámeni s vyhláškou č. 270/2010 Sb., s finanční směrnicí Obecního úřadu obce Velký Osek č. 1/2012
o inventarizaci majetku ze dne 1.11.2012, dále byli proškoleni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) a
požární ochrany (PO). Seznámili se se všemi závaznými vzorovými tiskopisy. Zároveň převzali seznam všech
inventurních soupisů a samotné inventurní soupisy.
Vlastní inventury hmotného majetku se zúčastnili všichni členové inventarizační komise za přítomnosti pracovníků
určených obecním úřadem (Mgr. Drahovzal, pí. Fraňková, p. Kolínský, pí. Dohnalová, p. From ml., p. Krčil, p.
Synek, p. Kučera, Mgr. Strejčková) a proběhla v těchto dnech:
9.1.2016 od 8:00 - budova obecního úřadu (mimo kanceláře obecní policie), dvůr OÚ, materiál – dvůr OÚ, dílna
autoklempírna, veřejná zeleň, fotbalové hřiště, dům s pečovatelskou službou, knihovna, zásoby, stravenky
12.1.2016 – kancelář obecní policie, Dělnický dům
16.1.2016 – hasiči
19.1.2016 do 7:15 – MZŠ byt školníka
V průběhu výše uvedených dnů byly všechny inventarizované položky kontrolovány a porovnány s inventurními
soupisy. Položky, které byly dohledány, ale pro další využití jsou nepoužitelné a nebo byly v průběhu roku 2015 již
vyřazeny z používání, jsou označeny v inventurních soupisech slovem „vyřadit“ s případným uvedením důvodu
vyřazení. Zároveň jsou zde uvedeny položky, které byly fyzicky dohledány a nejsou v inventurních soupisech
(jedná se o 12 ks stolů v Dělnickém domě na sále, které byly v minulosti obci zapůjčeny a jejichž majitel je již
nepožaduje vrátit a dále trojúhelníková police, která byla v minulosti vyřazena jako ztracená a nyní byla dohledána
v zasedací místnosti OÚ). Souhrn je uveden v seznamu „Položky k vyřazení a likvidaci a položky k
zaevidování“.Na inventurních soupisech jsou dále označeny přepisy nebo odkaz na převedení na jiný soupis
s ohledem na skutečné umístění.
Dále inventarizační komise navrhuje převést obě položky v soupisu „MZŠ byt školníka“ (kombinovaný sporák a
elektrický ohřívač vody) do majetku organizace místní Masarykovy základní školy. Tento majetek je součástí
vybavení budovy školy. Přesto, že se jedná o majetek pořízený v roce 2000 a 2001, je plně funkční a s ohledem na
skutečnost, že u obou položek je povinnost provádět pravidelné revize (elektro a plyn), nedoporučuje se jej vyřadit,
ale převést bezúplatně na skutečného uživatele.
Tyto dva seznamy jsou přílohou této zprávy a tvoří její nedílnou součást.
Po ukončení fyzické inventury byl v průběhu ledna 2016 v souvislosti s účetními pracemi vytvořen dodatečný
inventurní soupis s názvem „Zkvalitnění nakládání s odpady“, který obsahuje 3 položky - 2 kontejnery na bioodpad
a nájezdovou plošinu. Zároveň byla na inventurní soupis „Zásoby, pytle na TDO, popelnice“ doplněna položka č. 7
– plastová popelnice na bioodpad – 1 300 ks. Tyto položky byly fyzicky inventarizovány samostatně ke dni
31.1.2016.
Dále se inventarizační komise kromě fyzické inventury hmotného majetku zúčastnila v budově obecního úřadu
obce Velký Osek inventarizace veškerého nehmotného a nemovitého majetku, závazků a pohledávek dle
inventarizačních podkladů (dokladové inventury).

Inventarizační komise doporučuje na příští období tato opatření:
a) významný počet položek není jednoznačně označen identifikátorem (inventární číslo není možné umístit, aniž by
se používáním předmětu nepoškodilo). Bylo by vhodné u nově pořizovaných položek a nebo i zpětně u
inventarizovaných položek označit jednotlivé položky „neodstranitelným“ způsobem
b) u nově pořizovaných položek hmotného majetku a nebo i zpětně u již existujícího majetku evidovat výrobní číslo
(pokud existuje) a nebo alespoň typové číslo a zároveň datum pořízení. Zejména datum pořízení je důležitým
údajem při posuzování oprávněnosti vyřazení a likvidace hmotného majetku.
Zprávu sestavil předseda inventarizační komise: Ing. Tomáš Kliment
Za inventarizační komisi:

Ing. Svatopluk Čech
Roman Dittrich
Ing. Helena Erbenová
Jan Tučím
Ing. Tomáš Kliment

Přílohy: seznam „Položky k vyřazení a likvidaci a položky k zaevidování“
seznam „Položky k převedení“
Ve Velkém Oseku dne 15. 2. 2016

Příloha č. 1 inventarizační
zprávy za rok 2015
Položky k vyřazení
28

190

Kalkulačka CASIO

1

2190,00 OÚ kancelář č.1

3

757

Křeslo Preston hnědé

1

4757,00 kancelář starosty

16

1292

Notebook HP ProBook

1

6

756

Křeslo Preston hnědé

1

7

717

Záclony

4

8

206

Obrazovka SAMSUNG

1

9

698

Stolky

5

10

700-704

Lustr skleněný

5

11

705

Stolek černý

1

12

231

Mikrokamera

18618,00 kancelář starosty
OÚ
4757,00 rozhlas
OÚ
1060,00 rozhlas
OÚ
5652,50 rozhlas
OÚ zasedací
300,00 místnost
OÚ zasedací
1575,00 místnost
OÚ zasedací
60,00 místnost
OÚ
2278,00 policie

1
2
2

1239

1

Betonové roury pr.30

220

7473,00 materiál dvůr

Betonové roury pr.20

90

1755,00 materiál dvůr

Přímotop SOLAC

1

1990,00 hřiště

5

1283

Dětské hřiště Na Stráži

1

40

677

Židle senior GTS C-3

1

1790,00 knihovna

51

1276

Počítač Office ( z OÚ)

1

25799,00 knihovna

52

1271

program

1

6300,00 knihovna

53

1272

ONLINE katalog - Lanius
Evidence periodik
program

program

1

6300,00 knihovna

54

1273

program

1

2108,40 knihovna

55

1274

1

2351,50 knihovna

59

1291

1

9

832-943

Židle čalouněné

26

10

944-992

26

54

1215

Židle dřevěné tmavé
Rendlík+ poklice OTELLO
44/37 l

7718,00 knihovna
děln.
dům
děln.
dům
děln.
6032,00
dům

Windows 98 Czech VUP
Office Pro 2000 Windows
program
Office Home and Busines
program

1

17800,00 veřejná zeleň

Položky k zaevidování

Stůl obdelníkový

12

Trojúhelníková police černá

1

děln.
0,00 dům
OÚ zasedací
2018,00 místnost
130682,40

Ve Velkém Oseku dne 31.1.2016

Zpracoval: Tomáš Kliment

Příloha č. 2
inventarizační
zprávy za rok
2015
Položky
k převedení
na MZŠ
Pořadové Inventurní
číslo
číslo

Název předmětu

1

1267

Plynový sporák kombinovaný

2

1268

Bojler

Počet
kusů

Hodnota

1

14980,00

1

6852,00

Karma v.č. 01006738, r.v.2000
v.č. 1037322, r.v. 2001
Celkem

Ve Velkém Oseku dne 31.1.2016

21832,00

Zpracoval: Tomáš Kliment

Příloha č. 4 zápisu ze zasedání zastupitelstva dne 23. 2. 2016 – Příloha č. 1 k usnesení č. ZO/6/23/2/2016
Technické specifikace
(pro úpravu inventarizačních listů, položek atd.)
1. jednotlivé inventarizační listy (soupisy) budou vedeny v jednom excelovském sešitě
2. sešit bude opatřen datem poslední změny (úpravy tohoto sešitu) a bude pojmenován ,,sešit inventarizačních
listů“ viz. níže
16.01.31. sešit inventarizačních listů
3. prvním listem v sešitu bude ,,krycí list“, tj. seznam všech listů v sešitu a bude označen názvem ,,krycí list“
4. dalšími listy budou jednotlivé inventarizační listy a budou označeny názvy jednotlivých listů
5. posledním listem bude ,,likvidační list“, tj. list na který budou zaznamenány v průběhu roku vyřazované
inventarizační položky, list bude označen názvem ,,likvidační list“
6. inventarizační listy uvedené na ,,krycím listu“ budou řazeny abecedně, stejně tak budou řazeny i jednotlivé
listy v sešitě (vyjma krycího listu – vždy první a likvidačního
listu – vždy poslední)
7. jednotlivé inventarizační listy v sešitě budou mít jednotnou grafickou úpravu (viz. příloha č.5)
8. jednotlivé inventarizační položky budou na listě seřazeny vzestupně dle inventarizačních čísel (pořadové číslo
má pouze informační účel – počet položek v inventarizačním listě, není spárováno s konkrétním inventárním
číslem na listu)
9. řada pořadových čísel bude řazena vzestupně a bude tvořit souvislou řadu
10. na jednotlivých listech budou doplněni správci (ne ve smyslu odpovědnosti za
majetek), neboli
kontaktní osoby které jednotlivé inventarizační listy spravují, (např. list dělnický dům – restaurace, pan Dittrich)
a bude zde na ně uveden kontaktní telefon
11. jména jednotlivých inventarizačních listů budou upravena následovně:
Ceniny (původně Zásoby 132)
OÚ archív
Dělnický dům - kuchyně
OÚ kancelář č.1
Dělnický dům - objekt
OÚ kancelář č.2
Dělnický dům - restaurace
OÚ kancelář starosty
Dělnický dům - sál
OÚ kuchyňka
Dům s pečovatelskou službou
OÚ obecní policie
Fotablové hřiště
OÚ obřadní síň
Hasiči
OÚ rozhlas
Knihovna
OÚ společné prostory (Vchoda...)
MZŠ byt školníka
OÚ zasedací místnost
Obec (Veř. zeleň)
Obecní dvůr
Obecní dvůr - autoservis
Obecní dvůr - materiál
12. jednotlivé listy budou přeorganizovány, rozděleny atd. viz. příloha kterou tvoří podklady inventarizační komise
které byly vytvořeny v rámci fyzické inventarizace
13. v případě že bude vytvořena podrozvahová evidence neboli evidenční listy bude jejich evidence vedena
obdobně (viz. bod 1 až 10 tohoto listu)
Příloha:
grafická úprava inventarizačních listů /specifikace/ (1 list)
inventarizační listy (9 listů)

grafická úprava inventarizačních listů /specifikace/ (1 list)

inventarizační listy (9 listů)

Příloha č. 5 zápisu ze zasedání zastupitelstva dne 23. 2. 2016 – Příloha č. 2 k usnesení č. ZO/6/23/2/2016

Krycí list
Pořadové
číslo

Počet
stránek

Název listu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Inventurní soupis
Název a sídlo účetní jednotky

Obec Velký Osek
Revoluční 36, 281 51 Velký Osek
Pořadové Inventurní
číslo
číslo

OÚ obřadní síň
Počet
kusů

Název předmětu

Hodnota

Poznámka

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
celkem

0,00

správce:

Likvidační list
Pořadové Inventurn
číslo
í číslo

Název
předmětu

Počet
kusů

Hodnot
a

celkem

0,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Poznámka (datum návrhu / důvod vyřazení /
navrhovatel)

Příloha č. 6 zápisu k usnesení č. ZO/7/23/2/2016 – Schválená darovací smlouva o převodu pozemku č. 750/5
na obec Velký Osek

