Zápis
z 12. zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek
konaného dne 26. 4. 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, Petr Freitag, Ilona Tučímová, Roman Dittrich,
Bc. Veronika Křičková, Jan Fagoš, MUDr. Hana Fagošová, Roman Konyvka, Ing. Petr Váňa
Nepřítomní členové zastupitelstva: RNDr. Jakub Munzar (omluven)
Den a doba konání zasedání:
26. 4. 2016, 19:00 – 20:55
Místo konání:
jednací místnost obecního úřadu obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 starostou obce
Mgr. Pavlem Drahovzalem (dále jako „předsedající“).Na počátku zasedání zastupitelstva pan Jakub Starý seznámil
všechny přítomné s tím, že se ze zasedání pořizuje soukromý audiovideozáznam, který se uveřejní na Internetu.
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 (dále jen „obecní úřad“) zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 19. 4. 2016 do 26. 4. 2016 a současně byla zveřejněna na webových
stránkách obce www.velky-osek.cz.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 určil ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva členy
zastupitelstva Ing. Tomáše Klimenta a MUDr. Hanu Fagošovou, zapisovatelem zápisu předsedající určil Ing.
Zuzanu Bláhovou, zaměstnankyni obecního úřadu.
3) Schválení programu
Předsedající představil návrh programu dle zveřejněné informace o konání zastupitelstva. Jelikož nebylo jiných
návrhů z řad zastupitelstva nebo veřejnosti, dal předsedající hlasovat o návrhu programu.
Usnesení č. ZO/1/26/4/2016:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek dne 26. 4. 2016 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 14

Proti 0 Zdrželi se 0

4) Kontrola zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce dne 23. 2. 2016
Předsedající konstatoval, že byl sestaven, ověřen a vyvěšen zápis ze zasedání zastupitelstva dne 23. 2. 2016 a
dotázal se, zda má někdo z přítomných návrhy na úpravu či doplnění tohoto zápisu. Mgr. Dočkalová vznesla návrh
na upřesnění usnesení č. ZO/11/23/2/2016 v bodě IV., že bylo pozastaveno rozhodnutí o poskytnutí finanční
podpory pro Oseckou NADĚJI, o.p.s. a spolek VO divadlo, z. s.
Usnesení č. ZO/2/26/4/2016:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
úpravu zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek dne 23. 2. 2016 tak, že v usnesení č. ZO/11/23/2/2016
v bodě IV. se za slovo „pozastavením“ doplňují slova „rozhodnutí o“, takže celý text usnesení zní
„Zastupitelstvo obce Velký Osek
IV. souhlasí
s pozastavením rozhodnutí o 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 14

Proti 0 Zdrželi se 0

Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva nebo veřejnosti, dal předsedající hlasovat o schválení celého
zápisu z 23. 2. 2016 s uvedeným doplněním.
Usnesení č. ZO/3/23/2/2016:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek ze dne 26. 4. 2016 s úpravou uvedenou v usnesení č.
ZO/2/26/4/2016.
Výsledek hlasování: Pro 14

Proti 0 Zdrželi se 0

5) Projekty obce
a) žádosti o dotace, příprava a realizace projektů
Předsedající informoval o přípravě a realizaci projektů obce.
Cykloaltán – na projekt cykloaltánu za cca 500 tis. Kč byla podána žádost o grant ve výši 450 tis. Kč do TPCA,
vyhodnocen proběhne počátkem května 2016, došlo ke změně místa realizace, a to nísto ve hřbitovní zdi v místě
bývalé márnice nově v místě mezi podtlakovou stanicí kanalizace a hřbitov, realizace se má odehrát červenec –
srpen 2016.
Kolumbárium – na projekt přestavby smuteční síně (hřbitov) na úložiště uren za cca 1,3 mil. Kč byla podána žádost
o dotaci ve výši 550 tis. Kč na Ministerstvo zemědělství, vyhodnocení lze očekávat v červnu 2016 a v případě jejího
získání realizace proběhne na podzim 2016.
Obnova zeleně podél Bačovky – vysoutěžena společnost OK GARDEN za 144 tis. Kč bez DPH, realizace
proběhne od května 2016 (arboristické ořezy jednotlivých větví, na podzim kácení několika starých a nemocných
stromů a výsadba nové zeleně), dotace ze SFŽP má krýt cca 70 % nákladů.
Opravy komunikací – v ulicích Nábřeží, Příčná, U Borků, Lesní, Hradecká, Vrchlického, Politických vězňů byly
položeny nové asfaltové povrchy o tloušťce 4 až 7 cm, na náměstí Petra Bezruče a v okolních ulicích (Kpt. Jaroše,
Zahradní, Hvězdárna, Za Drahou) byly položeny povrchy z asfaltového recyklátu, v ulici Za Drahou dokončena
panelová cesta podél tratě, celkově za cca 3,5 mil. Kč z vlastních prostředků obce. Realizace se připravila a
probíhá s ohledem na dostatečný stav finančních prostředků na účtu obce, přičemž jde o částku odpovídající
vybírané daně z nemovitosti. K provedení oprav silnic po stavebních pracích v roce 2015 se obec zavázala. Za
účelem úhrady provedených oprav je třeba přijmout rozpočtové opatření č. 2/2016.
Veřejné osvětlení v lokalitě Sluneční – vysoutěžena spol. RAISA za 1 mil. Kč včetně DPH, realizace proběhne
květen - červen 2016 a hrazeno bude z vlastních prostředků obce. Dojde tím k naplnění podmínky stavebního
úřadu uloženou při kolaudaci nové komunikace v ulici Měsíční.
Obnova dětského hřiště v parku ve čtvrti Na Stráži – připravuje se na léto 2016 instalace nových herních prvků
(houpadlo, prolézačka) včetně sezení a vývěsky v celkové hodnotě cca 230 tis. Kč z vlastních prostředků obce.
Úprava prostranství u obecního úřadu – namísto stávající sešlé borovice dojde k výsadbě nového listnatého
stromu, instalaci nové, kryté autobusové zastávky a chodníčku podél obecního úřadu v celkové hodnotě cca 120
tis. Kč z vlastních prostředků obce.
Dále předsedající sdělil, že rada obce rozhodla o výběru nového provozovatele kanalizace, kterým by se měla stát
3
od podzimu 2016 společnost VaK Zápy. Výsledná výše stočného za 1 m má být ve stejné výši jako dosud, tj.
38,88 Kč bez DPH, v současnosti běží odvolací lhůta a bude požádáno dle koncesního zákona o souhlasné
stanovisko k uzavření koncesní smlouvy s novým provozovatelem Ministerstvo financí. VaK Zápy nabídlo cenu za
3
provoz podtlakové části kanalizace v obci cenu cca 10 Kč/m bez DPH a 5 dní na vyřízení stížnosti spotřebitelů,
3
stávající provozovatel VODOS Kolín, jakožto druhý uchazeč, nabídl cenu cca 39 Kč/m bez DPH a 35 dní na
3
vyřízení stížností, předpokládaná cena byla cca 15 Kč/m bez DPH. K této ceně se připočítává ještě cena za
3
předání a čištění vody na čistírně odpadních vod v Kolíně ve výši cca 23 Kč/m bez DPH a nájemné, kterým se
3
dorovnává cena do současná výše stočného 38,88 Kč/m bez DPH, nájemné se má využít na obnovu a údržbu
kanalizační sítě v obci.
b) rozpočtové opatření č. 2/2016 k rozpočtu obce na rok 2016
Mgr. Dočkalová se zeptala, zda jsou opravy komunikací hotové z více jak poloviny. Předsedající odpověděl, že
v současnosti již ano. Mgr. Dočkalová uvedla, že souhlasí s provedením oprav silnic, že byly jistě potřeba, ale že
se k realizaci přistoupilo, aniž by byly opravy v takovém rozsahu kryty rozpočtovou položkou a rada obce tak
nejednala správně a překročila své kompetence, když souhlasila s provedením oprav silnic, protože měla tuto
záležitost nechat odsouhlasit zastupitelstvem, které mohlo být svoláno mimořádně k této věci mimo harmonogram
plánovaných zasedání. Předsedající uvedl, že rada souhlasila s provedením oprav silnic v daném rozsahu, protože
na účtu obce je dostatek finančních prostředků k úhradě všech uvedených oprav silnic, a protože dodavatel měl

kapacitu opravy provádět již na jaře 2016, přičemž zastupitelé se v minulosti zavázali, že dojde k opravám
poškozených silnic, a proto je předloženo zastupitelstvu příslušné rozpočtové opatření, rozpočtové opatření přijaté
radou č. 1/2016 totiž je nedostačující. Celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu pro rok 2016 i po přijetí
rozpočtového opatření č. 2/2016 budou stále ve stejné výši, a to 37 510 000 Kč, jelikož rozpočtovým opatřením se
část nespecifikované rezervy (necelých 10 mil. Kč) účelově využije na opravy komunikací a další účelové platby.
Ing. Otta se zeptal předsedajícího, jaký je jeho výklad zákona ohledně rozpočtového opatření? Dle předsedajícího
by zastupitelstvo mělo uznat nutnost provedení oprav poškozených silnic a schválit rozpočtové opatření, aby dle
něho mohlo dojít k profinancování oprav silnic.
Ing. Erbenová se zeptala u rozpočtu na straně výdajů na platbu firmě VODOS ohledně navýšení této položky.
Předsedající odpověděl, že omylem při přípravě rozpočtu nezapočítali s paní účetní úhradu služeb za rok 2015.
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/4/26/4/2016:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
rozpočtové opatření č. 2/2016 k rozpočtu obce Velký Osek na rok 2016 dle přílohy tohoto usnesení
Výsledek hlasování: Pro 11

Proti 1 (Mgr. Dočkalová)

Zdrželi se 2 (Ing. Kliment, Ing. Erbenová)

6) Volba členů správní rady Osecká NADĚJE, o. p. s.
Předsedající informoval, že byl proveden zápis nového názvu Osecké NADĚJE, o.p.s., a nových členů správní a
dozorčí rady do Osecké NADĚJE, o.p.s. do obchodního rejstříku. Dne 7. 3. 2016 rezignovala na funkci členky a
předsedkyně správní rady Osecká NADĚJE, o.p.s. (ON) paní Alena Vávrová a dne 9. 3. 2016 paní Jana Mračková,
správní rada má nyní jednu členku paní Romanu Hruškovou. Sociální výbor po jednání s dozorčí radou navrhuje
zatím zachovat existenci ON, je však třeba obsadit 2 členy správní rady. Dále proběhlo jednání Sociálního výboru
a dozorčí rady ON s novým spolkem VO divadlo, z. s., a Oseckou NADĚJÍ kvůli pozastavenému rozhodnutí o
finanční podpoře z rozpočtu obce na rok 2016 pro tyto organizace, na kterém došlo k vyjasnění okolností ohledně
fungování a spolupráce obou organizací, a proto je navrženo tuto podporu z rozpočtu obce na rok 2016 oběma
organizacím uvolnit. VO divadlo obdrželo na základě doporučení Sociálního výboru a rozhodnutí rady návratnou
finanční výpomoc 8 tis. Kč, která se po schválení zastupitelstvem změní de facto na nenávratnou finanční podporu.
Předsedkyně Sociálního výboru Bc. Křičková představila zastupitelstvu nominované členy do správní rady ON, a to
Moniku Kubíčkovou a Petru Rypkovou, obě se jmenováním souhlasí. Dále uvedla, že v horizontu několika týdnu by
mohlo být dle výsledků dotazníku potřebnosti sociálních služeb v obci, který se momentálně dostává k občanům,
známo zaměření části činnosti ON..
Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva nebo veřejnosti, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/5/26/4/2016:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
jmenuje
a) paní Moniku Kubíčkovou, bytem Kbely, členem správní rady společnosti Osecká NADĚJE, o.p.s., sídlem Velký
Osek, IČ: 250 70 231;
b) paní Petru Rypkovou, bytem Moskevská, Praha, členem správní rady společnosti Osecká NADĚJE, o.p.s.,
sídlem Velký Osek, IČ: 250 70 231.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Dále předsedající informoval, že rada schválila bezplatnou vypůjčku velkého sálu v Dělnickém domě pro činnost
spolku VO divadlo a je tedy třeba ještě rozhodnout o finanční podpoře pro ON a pro VO divadlo. Mgr. Dočkalová
uvedla, že stále není dořešeno majetkové vyrovnání mezi těmito organizacemi, a proto navrhuje podmínit uvolnění
finanční podpory po uzavření majetkového vyrovnání.
Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva nebo veřejnosti, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/6/26/4/2016:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce Velký Osek na rok 2016 ve výši:

a) 10 000 Kč pro společnost Osecká NADĚJE, o.p.s., sídlem Velký Osek;
b) 8 000 Kč pro spolek VO divadlo, z. s., sídlem Velký Osek.
za podmínky, že bude provedeno majetkové vyrovnání mezi spolkem VO divadlo, z.s., a polečností Osecká
NADĚJE, o.p.s.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
7) Různé
V bodu Různé nebyly doplněny žádné podbody k projednání.
8) Informace o činnosti rady obce a výborů zastupitelstva obce
a) Výbor životního prostředí - Předseda výboru pan Ing. Čech poděkoval za účast spolkům a občanům na obecní
brigádě dne 2. 4. 2016, jinak výbor má plánováno setkání na počátek května 2016.
b) Výbor pro sociální politiku, zdravotnictví, školství, kulturu, sport a spolupráci se spolky - Předsedkyně výboru
Bc. Křičková informovala o probíhajícím dotazníkovém šetření na potřebnost sociálních služeb v obci a dále o
jednáních s představiteli Osecká NADĚJE, o.p.s. a VO divadlo, z.s.
c) Výbor majetkový, investiční a územního rozvoje a Finanční výbor nezasedaly, dle potřeby zasednou, Finanční
výbor plánuje kontroly v základní a mateřské škole a na obecním úřadě.
d) Kontrolní výbor - Předsedkyně výboru Mgr. Dočkalová informovala o zasedání v polovině dubna 2016, na
kterém byla provedena kontrola usnesení rady obce od listopadu 2015 do současnosti, na dotazy starosta při
jednání výboru odpověděl. Dále uvedla, že výbor doporučuje sjednotit podmínky pro poskytování cestovních
náhrad, ošatného a stravného pro starostu, místostarostu, dalších členů zastupitelstva a pro zaměstnance obce do
jednoho vnitřního předpisu a nikoliv řešit tuto záležitost kombinací vnitřní směrnice a jednotlivými usneseními rady.
Poznamenala, že byla pozvánka a materiály zastupitelům k zasedání doručeny o 2 dny později, 21. 4. 2016.
Zápisy z rady a zastupitelstva se vyvěšují na webu později, než by měly. Výbor ocenil dobře spravovaný profil
zadavatele, kde jsou přehledně všechny významné veřejné zakázky obce.
e) rada obce - předsedající informoval, že zápisy ze zasedání zastupitelstva a rady jsou všechny vyvěšeny na
webu obce, zpoždění nastalo z důvodu aktualizace editačního systému webových stránek obce. Dále podal
informace ohledně objížďky, která vede obcí z důvodu uzavření silnice č. I/38 u Nové Vsi u Kolína – oprava mostu
přes železnici. Objížďku stanovil Středočeský krajský úřad bez souhlasu obce, obec se proto odvolala k
Ministerstvu dopravy.
9) Diskuze
a) Mgr. Dočkalová navrhla, aby obec jednala o spolupráci s městskou policií Kolín nebo státní policií za účelem
zapůjčení 1 policisty k zajištění intenzivnější kontroly na hlavní silnici. Předsedající uvedl, že tuto možnost prověří,
ale je možné očekávat odmítnutí kvůli nedostatku personálních kapacit státní i městské police Kolín. Pan Konyvka
uvedl, že by obecní policie neměla měřit rychlost pouze u výjezdu z obce směrem na Libici, ale i v úseku u
obecního úřadu. Paní Tučímová uvedla, že dle jejich zkušeností obecní policie reaguje velmi pružně ohledně míst,
kde měří rychlost, že vidí, jak střídají pozice. Také mluvila o tom, že existuje hodně únikových míst (ulic), jak se
vyhnout dané kontrole (měření rychlosti) obecní policií v obci, protože při měření u obecního úřadu nelze auto
okamžitě odstavit – nesmí totiž ohrozit průjezdnost. Předsedající opakovaně informoval, že ohledně objížďky bylo
podáno odvolání na Ministerstvo dopravy ČR, protože objížďka byla stanovena Středočeským krajským úřadem
bez souhlasu obce. Místostarosta obce pan Fagoš informoval, že ohledně této objížďky se odvolává i město Kolín.
Pan Čáslava z veřejnosti navrhoval instalaci stabilního měřiče rychlosti. Předsedající odpověděl, že k tomuto nedá
kraj jako správce hlavní silnice ani Městský úřad Kolín souhlas, jelikož pokuty na základě údajů z tohoto stabilního
měření neukládá obec, ale Odbor dopravy MěÚ Kolín, který na toto nemá dostatek kapacit, Ing. Čech doplnil, že po
instalaci stabilního měření v Poděbradech musel být přijat navíc další pracovník a ještě další se zřejmě přijme,
jelikož nárůst naměřených přestupků je enormní. Předsedající ještě konstatoval že příjem z pokut ze stabilního
měření není obce Velký Osek, ale města Kolín, protože odbor dopravy pokuty ukládá. Paní Tučímová, uvedla, že
daný měřič v Kolíně měří jen 2 hod. denně (ve špičce). Pan Konyvka mluvil o objízdných trasách a jestli by nešlo
vydat nebo zařídit nějaké omezení, aby se snížil provoz v obci. Předsedající uvedl, že tuto variantu projednával
s krajským úřadem i s odborem dopravy MěÚ Kolín a bylo mu sděleno, že daná silnice je regionálního významu a
kamiony mají povoleno po ní jezdit.
b) Pan Tázler z veřejnosti uvedl, že stále dochází ze strany zaměstnanců společnosti AIS k narušování klidu ve
večerních a ranních hodinách v ulici U Hřiště, že v této věci by měla obecní policie konat intenzivnější dohled, že ji
dosud v této lokalitě od posledního zasedání zastupitelstva nezaznamenal. Dále uvedl, že zaměstnanci odhazují
odpadky mimo odpadkové koše. Předsedající sdělil, že prověří stav v této věci a obecní policie zvýší svou
dohledovou činnost v této lokalitě. Ing. Čech uvedl, že do této lokality budou navrhovány další odpadkové koše.

c) Mgr. Dočkalová uvedla, že navzdory přijaté obecní vyhlášce o zákazu konzumace alkoholu na veřejných
prostranstvích v lokalitě u pošty se alkohol veřejně konzumuje, pohybují se tam lidé v podnapilém stavu a je tak
potřeba, aby tam obecní policie konala častější dohled. Dala ke zvážení, zda nenavýšit počet obecních strážníků,
což podpořil Ing. Čech a místosrosta pan Fagoš doplnil, že se nabízelo využití obecní policie okolním obcím, aby
část nákladů na dalšího strážníka byla kryta i jinými než vlastními zdroji, okolní obce však této nabídky nevyužili.
Pan Tázler z veřejnosti uvedl, že je vhodnější posílit obecní policii o 2 strážníky, jelikož je vhodné provádět služby
ve dvojicích. Místostarosta pan Fagoš uvedl, že když není možné se dovolat obecní policie, tak se lidé mají obrátit
na státní policii (tel. 158).
d) Ing. Kliment sdělil, že by obec měla přehodnotit výši daně z nemovitosti, aby nebyli majitelé nemovitostí
zatěžování více než většina obcí a měst v ČR, např. snížit koeficinet daně z 3 na 2. Dále doporučil přehodnotit
výběr poplatku za odpady, za psa, zábor veřejného prostranství, jelikož řada těchto věcí je letitých a je tak vhodné
je aktualizovat. Předsedající uvedl, že prostředky z daně z nemovitosti se investují do údržby, oprav a budování
majetku obce – silnice, osvětlení apod. Každé snížení znamená výpadek příjmů a je tak třeba říci, zda se něčím
nahradí, nebo se prostě obec omezí v investicích a v tím i v rozvoji. V této věci jde o podnět, který by měl
vyhodnotit zejména finanční výbor a může dojít ke komplexnímu návrhu řešení v oblasti příjmů obce, které může
obec sama ovlivnit nebo stanovit.
e) Mgr. Dočkalová požádala, aby na příští zasedání zastupitelstva byla předložena k nahlédnutí kronika obce,
předsedající uvedl, že kronika bude k dispozici.
f) Na dotaz Mgr. Dočkalové sdělil předsedající, že krajský úřad provedl celoroční přezkum hospodaření obce a že
byly zjištěny 3 nedostatky, které nejsou zásadní povahy. Zpráva krajského úřadu bude zastupitelstvu předložena
v červnu 2016 jako součást celkového závěrečného účtu obce za rok 2016. Předsedající ještě doplnil, že počátkem
dubna 2016 proběhl audit od Ministerstva financí na akci „2. etapa podtlakové kanalizace“, závěry však obec dosud
neobdržela.
g) Mgr. Dočkalová sdělila, že nikde nezaznamenala informaci pro občany o tom, že by se obec vyjádřila k ukončení
trestního stíhání Ing. Otty, ačkoliv jej obec na počátku iniciovala. Předsedající sdělil, že obec nemůže nijak
komentovat závěry orgánů činných v trestním řízení, ale pouze jej vzít na vědomí, bude tedy občanům oznámeno,
že trestní stíhání bylo ukončeno. Dále upřesnil, že obec nepodala trestní oznámení, ale předložila policii podklady
nasvědčující spáchání trestného činu, trestní stíhání zahajuje sama policie dle svého uvážení.
h) Ing. Erbenová se zeptala, jestli proběhlo jednání s novým majitelem fotbalového hřiště. Předsedající odpověděl,
že takové jednání proběhlo, a to jak s obcí, tak s fotbalovými kluby se závěrem, že provoz hřiště zůstává jako
dosud v režii fotbalových klubů a nový majitel předloží obci svou vizi využití fotbalového hřiště a sousedního pole, u
kterého má záměr zčásti jej využít na bytovou výstavbu.
ch) Ing. Erbenová se zeptala, zda byla radou schválena rekonstrukce Dělnického domu (DD). Předsedající
odpověděl, že rada obce projednala několik podnětů na úpravu využití DD a předložila je k posouzení
projektantům. Poté se připraví finální verze rekonstrukce DD a předloží se zastupitelstvu ke schválení. Samotná
rekonstrukce a její financování je závislé na finančních možnostech obce a na případně získaných dotacích. Ing.
Erbenová se zmínila o nově instalovaných dveřích v DD. Předsedající sdělil, že byly instalovány zejména z důvodu
bezpečnosti a ochrany hodnot nájemce.
10) Závěr
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva obce. Na zasedání
zastupitelstva bylo přítomno 11 občanů z veřejnosti. Další, 13. zasedání zastupitelstva se bude konat dne 21. 6.
2016 v budově Obecního úřadu obce Velký Osek.
Ve Velkém Oseku dne 26. 4. 2016
Zápis byl vyhotoven dne: 2. 5. 2016
Zapisovatel: Ing. Zuzana Bláhová
Ověřovatelé:, Ing. Tomáš Kliment, v. r., PPPPPPPPPPP, dne PPPP 2016
MUDr. Hana Fagošová, v. r., PPPPPPPPPP, dne PPP. 2016
Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., PPPPPPPPPP., dne PPPP 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/1/26/4/2016 – Schválený program zasedání zastupitelstva dne 26. 4. 2016
Schválený program zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 26. 4. 2016
1) Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva obce dne 23. 2. 2016
2) Projekty obce – žádosti o dotace, příprava a realizace projektů
-

rozpočtové opatření č. 2/2016 k rozpočtu obce na rok 2016

3) Volba členů správní rady Osecká NADĚJE, o. p. s.
4) Různé
5) Informace o činnosti rady obce a výborů zastupitelstva obce
6) Diskuse
7) Závěr

Příloha č. 2 zápisu z 12. zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 26. 4. 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

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

Ilona Tučímová

Ilona Tučímová, v. r.

Ing. Petr Váňa

Ing. Petr Váňa, v.r.

Příloha č. 3 zápisu k usnesení č. ZO/4/26/4/2016 – Schválené rozpočtové opatření č. 2/2016 k rozpočtu obce
Velký Osek na rok 2016

