Zápis
ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek
konaného dne 28. 2. 2017 od 19 hod., jednací místnost Obecního úřadu obce Velký Osek, Revoluční 36,
Velký Osek
Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Svatopluk Čech, Roman Dittrich, Mgr. Pavel Drahovzal, Ing. Helena
Erbenová, Jan Fagoš, Petr Freitag, Ing. Tomáš Kliment, Roman Konyvka, Mgr. Veronika Křičková, RNDr. Jakub
Munzar, Ilona Tučímová, Ing. Petr Váňa
Nepřítomní členové zastupitelstva: Mgr. Hana Dočkalová (omluvena), MUDr. Hana Fagošová (omluvena), Michal
Dupák (omluven SMS zprávou během zasedání)
Den a doba konání zasedání:
28. 2. 2017, 19:00 – 21:40
Místo konání:
jednací místnost obecního úřadu obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek
1) Zahájení zasedání zastupitelstva.
Před zahájením zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek Ing. Pavel Otta seznámil všechny přítomné s tím, že se
ze zasedání 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 21. 2. 2017 do 28. 2. 2017. Současně byla
zveřejněna na webových stránkách obce www.velky-osek.cz informace o konání zastupitelstva.
Předsedající konstatoval, že přítomno je 12 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,
Ing. Svatopluka Čecha a pana Romana Konyvku, zapisovatelem zápisu předsedající určil Žanetu Bourkovou.
3) Schválení programu
Předsedající seznámil všechny přítomné s návrhem programu dle zveřejněné informace o konání.
Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva nebo veřejnosti, dal předsedající hlasovat o návrhu programu.
Usnesení č. ZO/1/28/2/2017:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 28. 2. 2017 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 12

Proti 0 Zdrželi se 0

4) Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva dne 13. 12. 2016
Předsedající konstatoval, že byl sestaven a vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva, ověřen byl pouze
jedním ověřovatelem. Dotázal se přítomných, zda má někdo návrhy na úpravu či doplnění tohoto zápisu. Ing.
Erbenová, jako jeden z ověřovatelů, zápis prozatím neověřila z důvodu v zápise chybějícího hlasování o výši
poplatku za odpady v roce 2017. Uvedla, že v zápisu je uvedeno hlasování o schválení této vyhlášky, ale tomuto
hlasování přecházelo hlasování o výši poplatku a každé hlasování bylo s jiným výsledkem a mělo by být pro
úplnost též uvedeno. Hlasování o výši poplatku za odpady dopadlo podle Ing. Erbenové výsledkem pro 8, proti 4,
zdržel se 1 a hlasování o celkové vyhlášce bylo s výsledkem pro 9, proti 3, zdržel se 1. Předsedající konstatoval,
že výše poplatku, navržená panem Konyvkou, je obsažena ve vyhlášce, i ze zápisu je zřejmé, o jaké výši se
hlasovalo. Ing. Erbenová navrhla doplnit zápis o usnesení o hlasování o výši poplatku. Předsedající nezpochybňuje
schopnost ověřovatele a navrhne hlasovat o tom, že se do zápisu doplní usnesení, kde bude uvedena pouze výše
poplatku navržená panem Konyvkou s výsledkem pro 8, proti 4, zdržel se 1 a bude upraven výsledek o schválení
vyhlášky na 9 pro, 3 proti, 1 se zdržel.
Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva nebo veřejnosti, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení
vzešlého z diskuse.
Usnesení č. ZO/2a/28/2/2017:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
souhlasí

s doplněním zápisu ze 16. zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 13. 12. 2016 tak, že se v bodě „6)
Poplatek za odpady na rok 2017“ za větu „Jelikož nebylo jiných návrhů od členů zastupitelstva nebo veřejnosti, dal
předsedající hlasovat o návrhu usnesení předneseném panem Konyvkou.“ doplňuje následující text:
„Usnesení č. ZO/4a/13/12/2016:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
výši místního poplatku za provozování systému nakládání s komunálními odpady v obci Velký Osek pro rok 2017
ve výši 550 Kč na poplatníka.
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti 4 Zdrželi se 1

Vzhledem k výsledku hlasování o výši poplatku, kdy byl přijat návrh pana Konyvky, dal předsedající hlasovat o
schválení celé vyhlášky o místním poplatku za odpady.
„Usnesení č. ZO/4b/13/12/2016:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
s účinností od 1. 1. 2017 obecně závaznou vyhlášku obce Velký Osek č. 1/2016 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která je přílohou
tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 3 Zdrželi se 1“

Výsledek hlasování: Pro 12

Proti 0 Zdrželi se 0

Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva nebo veřejnosti, dal předsedající hlasovat o schválení zápisu ze
zasedání zastupitelstva dne 13. 12. 2016 s výše odsouhlasenou změnou.
Usnesení č. ZO/2b/28/2/2017:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
zápis ze zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 13. 12. 2016.
Výsledek hlasování: Pro 12

Proti 0 Zdrželi se 0

5) Inventarizace majetku obce za rok 2016
Předsedající sdělil, že na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 13. 12. 2016 byla provedena inventura
majetku obce za rok 2016 zastupitelstvem jmenovanou pětičlennou inventarizační komisí. Uvedl, že komisí byly
navrženy k vyřazení některé položky z majetku obce, jelikož jsou nefunkční a nepoužitelné. Dále po projednání s
účetní obce jsou navrženy k vyřazení některé pohledávky a závazky obce, jelikož jsou promlčené. Předsedající
poděkoval členům inventarizační komise za jejich práci.
Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva nebo veřejnosti, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/3/28/2/2017:
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 2016 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 2016 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 2016 dle přílohy tohoto usnesení;
IV. souhlasí
s vyřazením některých položek (věcí, práv, hodnot) z evidence majetku obce Velký Osek dle přílohy tohoto
usnesení;

V. souhlasí
k datu 28. 2. 2017 s vyřazením/odepsáním následujících pohledávek a závazků (faktur) z majetku obce Velký
Osek:
pohledávky:
- účet 315 pozemek L. Bareš - částka 2 875 Kč;
- účet 348 neinvestiční náklady na žáky Město Kolín - částka 34 340,92 Kč; Obec Němčice – částka 3 674,77 Kč;
- účet 377 půjčky L. Jakobi, B. Polák – částka 24 000,-- Kč;
závazky (faktury):
- účet 321 - faktura 10181340 (rok 2012) JUDr. J. Grosam – částka 9 600 Kč;
- faktura 26 (rok 2004) P. Vocel – částka 100 000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 12

Proti 0 Zdrželi se 0

6) Převod práv a povinností budoucího kupujícího bytu č. 2 v byt. domě Palackého 777, Velký Osek
Předsedající informoval, že obec Velký Osek obdržela žádost MUDr. Hany Fagošové, bytem Velký Osek,
o souhlas s převodem práv a povinností budoucího kupujícího a současného nájemce bytu č. 2 v obecním
bytovém domě č.p. 777 v ulici Palackého ve Velkém Oseku (bývalý Špejchar), a to na paní Radku Kuchařovou,
bytem Velký Osek, jakožto budoucího nájemce a kupujícího. MUDr. Fagošová má veškeré závazky vůči obci i
společenství v bytovém domě řádně vypořádané, cenu bytu již v plné výši uhradila, a paní Kuchařová také souhlasí
s převodem práv a povinností.
Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva nebo veřejnosti, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/4/28/2/2017:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
souhlasí
se změnou osoby budoucího kupujícího ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní k bytu č. 2 v domě č. p. 777 v ulici
Palackého, k.ú. a obec Velký Osek a osoby nájemce v nájemní smlouvě k bytu č. 2 v domě č.p. 777 v ulici
Palackého, k.ú. a obec Velký Osek, uzavřených mezi obcí Velký Osek a paní MUDr. Hanou Fagošovou, bytem
Velký Osek, rok narození 1976, a to na osobu budoucí kupující a nájemce paní Radku Kuchařovou, bytem Velký
Osek, rok narození 1974, za podmínky, že paní Radka Kuchařová bude plnit veškeré povinnosti budoucího
kupujícího a nájemce výše uvedeného bytu č. 2 tak, jak je stanoveno v příslušných smlouvách uzavřených mezi
obcí Velký Osek a paní MUDr. Hanou Fagošovou.
Výsledek hlasování: Pro 11

Proti 0 Zdrželi se 1 (Jan Fagoš)

7) Odkup části pozemku st. p. č. 1154 v k.ú. a obci Velký Osek od Gasnet, s.r.o.
Předsedající informoval přítomné, že obec Velký Osek jedná se společností INNOGY (RWE GasNet) o převodu
části pozemku st. p. č. 1154 v k. ú. a obci Velký Osek pod panelovou cestou k plynové regulační stanici (vedle
kanalizační podtlakové stanice na jižním konci obce), a to za účelem zajištění dostatečného prostoru k umístění
2
cykloaltánu. Znalecký posudek odhaduje kupní cenu na 470 Kč/m bez DPH, což při předpokládané výměře 100
2
m převáděné části pozemku st. p. č. 1154 může činit až 47 000 Kč. Starosta momentálně vede jednání o snížení
této kupní ceny z důvodu zřízení věcného břemene přístupu pro RWE GasNet.
Ing. Erbenová uvedla, že se domnívala, že cykloaltánu bude umístěn u hřbitovní zdi. Předsedající odpověděl, že
tak tomu být nemůže, protože podél hřbitovní zdi vede středotlaký plynovod, stavba v ochranném pásmu není dle
vyjádření INNOGY (RWE GasNet).
Ing. Čech se zeptal, jestli se už ví, jak bude cykloaltán vypadat, zda bude otevřený směrem do silnice, zda budou
boční strany otevřené či nikoliv. Předsedající odpověděl, že se jedná o typizovaný výrobek z kovových konstrukcí
a průsvitného sklolaminátu a s uzavřenými boky. S dřevenou stavbou by nedal RWE GasNet souhlas, vzhledem
k tomu, že se jedná o hořlavý materiál v blízkosti plynárenského zařízení.
Ing. Erbenová se dotázala, jaké jsou zatím vyčísleny náklady na pořízení cykloaltánu. Předsedající odpověděl, že
kromě odkupu pozemku, byly zatím vynaloženy náklady na projektovou přípravu vč. inženýringu ve výši cca 40.000
Kč, další náklady budou potřeba na projektovou dokumentaci vodovodní a elektrické přípojky. Obec dostala grant
od TPCA ve výši 350.000,-Kč, celkové náklady na výstavbu cykloaltánu byly odhadovány na 500 tis. Kč, tj. 150 tis.
Kč by měla krýt obec ze svého rozpočtu. Ing. Erbenová konstatovala, že s umístěním cykloaltánu nesouhlasí.
Předsedající reagoval, že si je vědom, že toto řešení není zcela ideální, ale její návrhy na umístění cykloaltánu
podél hřbitovní zdi, které viděl, neodpovídají reálným možnostem viz výše. U cyklostezky je třeba takové
odpočinkové místo směrem na Veltruby zřídit. Pokud existují i jiné, realistické návrhy na umístění cykloaltánu na
tomto konci obce, pak je uvítá; toto zůstalo bez odezvy z řad veřejnosti a zastupitelstva.
Na otázku Mgr. Strejčkové z veřejnosti, proč nemůže být cykloaltán umístěn z druhé strany obce směrem na Libici
nad Cidlinou, předsedající sdělil, že i toto by se mělo v budoucnu řešit, ale nejintenzivněji je využíván úsek Velký
Osek – Veltruby. Dále se vyjádřil k úvaze zřídit cykloaltán na druhé straně silnice u nové benzínové stanice

směrem na Veltruby, to bohužel není účelné a bezpečné, jelikož by uživatelé cyklostezky – tj. rodiny s dětmi apod.
museli přecházet přes frekventovanou hlavní silnici.
Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva nebo veřejnosti, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/5/28/2/2017:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
souhlasí
a) s odkupem části pozemku st. p. č. 1154 v k. ú. a obci Velký Osek (dále jen „pozemek“) dle grafické přílohy
tohoto usnesení od vlastníka pozemku společnosti GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, PSČ 400 01,
2
do vlastnictví Obce Velký Osek, a to za maximální kupní cenu 470 Kč/m bez DPH po geometrickém oddělení
2
příslušné části pozemku, která nebude větší než 100 m ;
b) se zřízením věcného břemene přístupu na oddělené a do vlastnictví obce Velký Osek převedené části pozemku
podle písm. a) tohoto usnesení a na pozemku č. 382/43 v k. ú. a obci Velký Osek ve vlastnictví obce Velký Osek
za účelem přístupu k plynové regulační stanici pro společnost GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem,
PSČ 400 01;
c) s pověřením radu obce a starostu obce činit všechny nezbytné kroky k naplnění tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 11

Proti 1 Zdrželi se 0

8) Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Masarykova základní škola Velký Osek
Předsedající informoval, že obec obdržela žádost ředitelky Masarykovy základní školy paní Mgr. Strejčkové na
úpravu zřizovací listiny, jelikož při přípravě projektu IROP k bezbariérovosti v MZŠ bylo zjištěno, že zřizovací listina
nedává výslovné oprávnění příspěvkové organizaci MZŠ provádět, byť s výslovným souhlasem zřizovatele,
technické zhodnocení majetku a následně jej užívat. Po komunikaci s administrátorem projektu, Ministerstvem
školství a Ministerstvem financí byla připravena změna zřizovací listiny č. 2 k příspěvkové organizaci MZŠ, která
ošetří možnost MZŠ provádět na majetku zřizovatele technické zhodnocení a následně jej užívat.
Ing. Čech se dotázal, jestli škola potřebuje k technickému zhodnocování jakožto i jiným investičním akcím
(zřizování staveb, úprava pozemku atd.) souhlas zřizovatele, tedy obce. Předsedající odpověděl, že souhlas jako
takový po schválení změny zřizovací listiny již výslovně škola potřebovat nebude, ale škola má povinnost
zřizovatele, tj. vlastníka nemovitého majetku, o záměrech technického zhodnocení informovat. I nadále bude škola
jako příspěvková organizace obce podléhat kontrolám zřizovatele - obce, a vzhledem k tomu, že zřizovatel takové
akce spolufinancuje, případně plně financuje, škola předem o těchto akcích zřizovatele informuje.
Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva nebo veřejnosti, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/6/28/2/2017
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
změnu (dodatek) Zřizovací listiny č. 2 příspěvkové organizace Masarykova základní škola Ve Velkém Oseku,
sídlem Vrchlického 236, Velký Osek, PSČ 281 51, v čl. VI tak, že se doplňuje bod 3., který zní:
„Příspěvková organizace má právo svěřený movitý a nemovitý majetek technicky zhodnocovat a následně takto
technicky zhodnocený majetek v celém rozsahu využívat pro svou činnost. Za tímto účelem může být příspěvková
organizace vůči orgánům veřejné správy a dalším institucím v postavení žadatele, účastníka nebo pověřené či
oprávněné osoby.“
Výsledek hlasování: Pro 12

Proti 0 Zdrželi se 0

9) Úpravy obecně závazných vyhlášek
Předsedající seznámil přítomné s tím, že na základě komunikace s Ministerstvem vnitra je třeba z důvodu
přizpůsobení se právnímu řádu a judikatuře provést změny ve dvou obecně závazných vyhláškách, a to:
a) obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území obce Velký Osek;
b) obecně závazná vyhláška č.1/2011 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh hudebních akcí, akcí
typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním.
Byly připraveny úpravy obecně závazných vyhlášek, které by mělo zastupitelstvo schválit, aby byly obě vyhlášky
shledány v souladu se zákonem.
Paní Tučímová uvedla, že změny ve vyhlášce o poplatku za odpady jsou formálního charakteru. Týkají se
postavení poplatníka - kdy má nahlásit případnou změnu údajů, ve stávající vyhlášce je uvedeno do 30 dnů, zákon
říká do 15 dnů. Další změnou je upřesnění ručitelství za platbu poplatku u nezletilého, kdy ručitelem je nejméně

jeden ze zákonných zástupců – rodičů. Změna se týká i nepřesného uvedení údaje o tom, z jakého počtu obyvatel
se poplatek vypočítává, jelikož se mají započítávat i cizinci s délkou pobytu nad 90 dnů.
Co se týká vyhlášky o regulaci technoparty, obec si vyhradila oprávnění na úplný zákaz takových akcí, což je
údajně na pomezí toho, co obec smí udělat. V první řadě by obec měla vyzvat pořadatele k jejímu ukončení, pokud
dojde k narušení veřejného pořádku. V případě že tak pořadatel neučiní, obec má akci ukončit ve spolupráci
s dalšími orgány jako je státní Policie ČR. Další změna se týká počtu osob, od kdy je akce pod regulací vyhlášky.
Ve vyhlášce bylo uvedeno 5 osob, což se Ministerstvu vnitra zdálo příliš tvrdé, navrženo je tedy zvýšit počet na 20
osob.
Ing. Čech se zeptal, jaká je sazba za přestupek. Předsedající odpověděl, že od 1. 7. 2017 se mění přestupkový
zákon, tak nyní nedokáže přesně odpovědět, ale v řádech desetitisíců korun. Ing. Čech konstatoval, že by stálo za
zvážení do vyhlášky stanovit nějakou kauci na úklid pozemku. Předsedající odpověděl, že to je zajímavý nápad,
ale například poslední taková akce, která se v obci konala v roce 2011, se konala na soukromých pozemcích. tj.
bez nutnosti souhlasu obce s touto akcí, tedy bez případné možnosti stanovit kauci. V případě že by akce byla
pořádána na obecních pozemcích, lze tak učinit pouze se souhlasem obce a s obcí je třeba uzavřít nájemní
smlouvu, ve které lze tuto kauci jakožto i další podmínky stanovit.
Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva nebo veřejnosti, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/7/28/2/2017
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
a) s účinností od 1. 3. 2017 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území obce Velký Osek, která je obsahem přílohy
tohoto usnesení;
b) s účinností od 1. 4. 2017 obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh
hudebních akcí, akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich
konáním, která je obsahem přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 12

Proti 0 Zdrželi se 0

10) Podpora spolkům a organizacím z rozpočtu obce na rok 2017
Předsedající informoval, že do 15. 1. 2017 podávaly jednotlivé organizace a spolky působící v obci Velký Osek
nebo pracující s občany obce Velký Osek žádosti o finanční podporu na realizaci sportovních, kulturních a
zájmových aktivit. Žádosti vyhodnotil Výbor pro sociální politiku, zdravotnictví, školství, kulturu, sport a spolupráci
se spolky (Sociální výbor), k dispozici měl i vyúčtování podpory za rok 2016 od všech podpořených spolků a
organizací, vše bylo v pořádku. Pro rok 2017 bylo vyčleněno z rozpočtu obce 350 tis. Kč na přímou finanční
podporu spolkových a volnočasových (sportovních, kulturních a zájmových) aktivit v obci. Zároveň by mělo
zastupitelstvo odsouhlasit, že bude v případě potřeby krýt náklady za využívání prostor v nemovitostech
vlastněných či spravovaných obcí, které ročně dosahují cca 250 tis. Kč, např. za topení, elektřinu, vodné, stočné,
úklid (např. gymnastický sál a tělocvična v MZŠ, fotbalové a školní hřiště). Předsedající poděkoval členům
Sociálnímu výboru za jejich práci.
Předsedkyně Sociálního výboru paní Mgr. Křičková, uvedla, že Ing. Kurková už nebude z důvodu časového
vytížení pořádat akce pro seniory, ale pořádání těchto akcí se ujala Osecká NADĚJE, o.p.s. s podporou Ing.
Kurkové. Nově je vyčleněno 10 000 Kč pro Osecký skřivánek, což je dětský pěvecký soubor pod vedením Hany
Kotkové. Dále výbor nedoporučil, poskytnout finanční podporu pro Ladislava Štěpaře ml. z důvodu, že význam jeho
sportovních aktivit pro obec je velmi obtížně identifikovatelný a zejména to že pan Štěpař ml. přímo (viditelně)
nereprezentuje obec v rámci svých aktivit (tj. např. logo na dresu atd.).
Ing. Erbenová se zeptala, jestli se duplikují akce spolků, jako se tomu stalo několikrát v minulosti. Mgr. Křičková
uvedla, že už od loňského roku se akce spolků nedublovaly, vše je dohodnuto a řádně podloženo.
Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva nebo veřejnosti, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/8/28/2/2017
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 2017 budou hrazeny z rozpočtu obce Velký
Osek na rok 2017;

II. schvaluje
poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce Velký Osek na rok 2017 ve výši:
a) 50 000 Kč pro spolek/sdružení T. J. Sokol Velký Osek;
b) 60 000 Kč pro spolek/sdružení FK Viktorie Velký Osek;
c) 60 000 Kč pro spolek/sdružení FŠ Velký Osek;
d) 30 000 Kč pro spolek/sdružení Myslivecký spolek Pětidubí Velký Osek;
e) 30 000 Kč pro spolek/sdružení Místní organizace Českého rybářského svazu Velký Osek;
f) 5 000 Kč pro spolek/sdružení Český svaz včelařů – základní organizace Velký Osek;
g) 30 000 Kč pro spolek/sdružení Osecká NADĚJE, o.p.s., sídlem Velký Osek;
h) 35 000 Kč pro spolek/sdružení BARYBA, z. s.;
ch) 10 000 Kč pro spolek/sdružení Májovci – sdružení fyzických osob zastoupených Evou Žilkovou, bytem Velký
Osek;
i) 10 000 Kč pro spolek/sdružení Svaz postižených civilizačními chorobami – základní organizace Poděbrady;
j) 10 000 Kč pro spolek/sdružení Osecký skřivánek - sdružení fyzických osob zastoupených Hanou Kotkovou,
bytem Velký Osek;
k) 10 000 Kč pro spolek/sdružení VO divadlo, z. s.;
l) 10 000 Kč pro spolek/sdružení Spolek přátel historické techniky;
III. neschvaluje
poskytnutí jakékoliv finanční podpory na činnost z rozpočtu obce Velký Osek na rok 2017 pro fyzickou osobu
Ladislav Štěpař ml., bytem Velký Osek.
Výsledek hlasování: Pro 12

Proti 0 Zdrželi se 0

11) Provoz podtlakové kanalizace v obci Velký Osek
Předsedající seznámil přítomné s náklady na provoz podtlakové kanalizace. Celková částka, kterou obec od
1. 9. 2016 doposud na provoz kanalizace vydala, činí cca 2,5 mil. Kč (vč. února 2017), standardně by měla být cca
1,7 – 2 mil. Kč. Místostarosta pan Fagoš vysvětlil, že zvýšené náklady jsou vyvolány vyšším využíváním odborných
servisních prací externí společnosti Vacuum Global, nákupem materiálu na výměnu některých řídících a
spouštěcích prvků v kanalizačních šachtách, dále nutným zajištěním odvozu splašků sacím (fekálním) vozem
společností VODOS Kolín zejména z lokality Na Stráži, jelikož nízká míra podtlaku v této čtvrti neumožňuje běžný
způsob odsávání splašků ze šachet prostřednictvím kanalizačních řadů. Sdělil, že během března 2017 by se měla
kanalizace dostat do standardního provozu. Veškeré vícenáklady budou po uvedení kanalizace do standardního
provozu vyčísleny a bude snaha po odpovědných osobách, které stav, v jakém se kanalizace v současnosti
nachází, zapříčinily, požadovat participaci na těchto nákladech. Je možné, že dojde i k soudnímu řešení této
záležitosti.
Předsedající doplnil, že po uvedení podtlakové kanalizace do standardního provozu, by měl být nastaven
systémový režim kontroly a revize šachet, aby kanalizace fungovala tak, jak má. Dále uvedl, že v záležitosti
organizace nového koncesního řízení na výběr provozovatele kanalizace bylo osloveno 5 firem, které s tím mají
zkušenosti. Od dubna 2017 by mohlo probíhat nové koncesní řízení.
Předseda také informoval, že na základě rozhodnutí města Kolín z konce roku 2016 dochází ke zvýšení náklad na
převzetí a čištění odpadní vody (splašků) z Velkého Oseka na čistírně odpadních vod Kolín (ČOV). Původní částka
10,09 Kč/m³ bez DPH se od 1. 1. 2017 zvyšuje na 13,15 Kč/m³ bez DPH. Na ČOV Kolín odchází z obce Velký
Osek cca 80 000 m³ splašků, takže navýšení je zhruba o 250 tis. Kč bez DPH za rok 2017.
Pan Freitag se dotázal, jak je možné, že má nyní kanalizace takové problémy, které dříve nebyly. Místostarosta
pan Fagoš vysvětlil, že základní příčinou je nedostatečné přisávání vzduchu do kanalizačních řadů na takový
objem šachet a splašků, které po spuštění 2. etapy kanalizace od podzimu 2015, byly zapojeny do systému
kanalizace. Nedostatečné přisávání vzduchu je zejména na šachtách z I. etapy kanalizace z let 2002 – 2005, kdy
nedocházelo tehdejším provozovatelem k potřebnému seřizování řídících center po uvedení II. etapy do provozu,
aby se přisálo dostatečné množství vzduchu.
Pan Konyvka konstatoval, že se mu v poslední době dostávají informace, že jsou s kanalizací problémy, jestli tomu
tak bylo i dříve. Uvedl, že on osobně s kanalizací dříve neměl žádný problém, a dotazoval se, kde je ten časový
zlom, kdy kanalizace přestala standardně fungovat. Místostarosta pan Fagoš odpověděl, že tím okamžikem je
začátek připojování druhé etapy kanalizace. Pokud první etapa fungovala bez problémů, neznamená to, že
fungovala správně. Ve chvíli, kdy se začala připojovat druhá etapa, se totiž zjistilo, v jakém stavu je první etapa.
Pak Konyvka se dále dotázal, kdo vystavuje faktury za stočné, že s nimi není úplně spokojen. Předsedající
odpověděl, že oslovil v této věci toho nejpovolanějšího, tedy toho, kdo doposud faktury vystavoval, tj. VODOS.
Obec si objednala odbornou dodávku služeb a reklamace na tyto služby řeší průběžně. Pan Dittrich podotknul, že
VODOS pro sebe vystavoval faktury v pořádku, tak jak je možné že pro obec vykazují řadu nedostatků.
Ing. Kliment se domnívá, že VODOS, jako plátce DPH nemá program k vystavení faktury bez DPH. Mgr.
Strejčková požádala, aby se sjednotil odečet vodného a stočného. Předsedající odpověděl, že měsíc odečtu se

přesunul (sjednotil) na poslední měsíc kalendářního čtvrtletí. Všechny ostatní reklamace a fakturační záležitosti
jsou průběžně řešeny.
12) Projekty obce- žádosti o dotace, příprava a realizace projektů
a) Revitalizace hřbitova
Předsedající seznámil přítomné s tím, že na projekt revitalizace hřbitova, jsou podány dvě žádosti o dotaci, a to na
úpravu smuteční síně (přestavba kolumbária) na Ministerstvo pro místní rozvoj, s tím, že náklady jsou vyčísleny na
1,3 mil. Kč a dotace by měla být 300 tis. Kč, více bohužel Ministerstvo pro místní rozvoj nedává. Druhá žádost
o dotaci na rekonstrukci hřbitovní zdi, která by měla vyjít na 2,6 mil. Kč, byla podána na Ministerstvo zemědělství,
které poskytuje až 70% uznatelných nákladů, v absolutní částce je to maximálně 700 tis. Kč.
b) Zeleň v extravilánu obce
Výbor životního prostředí vytipoval vhodné lokality pro výsadbu zeleně mimo zastavěnou část obce Velký Osek
(tzv. extravilánu – povětšinou polní cesty). V současnosti probíhá zpracování projektu odbornou firmou, která
jednotlivé kroky konzultuje s radou obce a s Ing. Čechem, předsedou Výboru životního prostředí.
c) Bezdrátový rozhlas
Předsedající informoval, že na profilu zadavatele (www.vhodne-uverejneni.cz) je vyvěšena zakázka malého
rozsahu (pod 2 mil. Kč) na pořízení nového bezdrátového rozhlasu. Uvedl, že zakázka je součástí projektu
„Protipovodňové prvky v obci Velký Osek“. Projekt je financován z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP),
kdy jedním z hlavních cílů tohoto projektu je získání moderního bezdrátového rozhlasu jakožto standardizovaného
prvku systému protipovodňové ochrany a integrovaného záchranného systému (IZS).
d) Rekonstrukce Dělnického domu
Předsedající informoval, že byla vytvořena 3D vizualizace, jak by mohl Dělnický dům po rekonstrukci vypadat,
kterou následně všem přítomným promítnul na dataprojektoru (viz příloha). V zadní části by měla vzniknout nová
obecní knihovna (která dle knihovnice paní Dohnalové slaví v roce 2018 výročí 100 let od založení). V prostřední
části má být i nadále zachován velký sál, v přední části bude zachována restaurace s výčepním prostorem, sociální
zázemí bude nově umístěno v suterénu objektu a nad restaurací budou zrekonstruovány nebytové prostory
k využití pro spolkovou činnost. Objekt musí být kompletně sanován proti vlhkosti. Současně musí být upraven
krov, který je pravděpodobně od 90. let 20. století nerovnoměrně (jednostraně) zatížen betonovými taškami. Dále
by mělo být provedeno zateplení, instalována nová plastová okna a nové plynová vytápění s ohřevem vody.
Odhadované náklady na komplexní rekonstrukci jsou mezi 28 mil. Kč až 40 mil. Kč, záleží však na tom, za jakou
cenu se stavební práce vysoutěží, co vše se do rekonstrukce zahrne (zejm. úpravy interiéru) apod. Problémem je,
že zatím není vyčleněn žádný dotační titul na financování této nákladné investiční akce.
Pan Hovorka z veřejnosti se dotázal, jaká je predikce toho, že se objeví nějaký dotační titul. Předsedající
odpověděl, že snad po roce 2020 vzniknou nějaké dotační tituly pod Ministerstvem pro místní rozvoj nebo pod
Ministerstvem zemědělství, zatím však musí obec předpokládat využívání vlastních finančních prostředků
v kombinaci s bankovním investičním úvěrem. Projektanti jsou schopní rekonstrukci etapizovat, i dle toho se obec
může rozhodovat, co je potřebnější a co je schopna financovat. Předsedající uvedl, že další možnosti, jak s touto
významnou obecní nemovitostí v centru obce může být nakládáno, je jen ji udržovat, dokud zcela nezchátrá, nebo
hledat soukromého investora, ale ten může mít záměr na jiný účel využití, popř. budovu prodat, ale opět je zde
riziko, jak bude nemovitost kupujícím v budoucnu užívána. K těmto dalším variantám se nikdo z řad veřejnosti a
zastupitelstva nevyjádřil.
e) Vodovod
Ke dni 19. 1. 2017 byla podána žádost o cca 60% dotaci k OPŽP na projekt „Vodovod Velký Osek“ za cca
90 mil. Kč, jehož součástí je výstavba nového vodovodního přivaděče od TPCA, nový věžový vodojem a vodovodní
rozvody v obci.
f) Záměry na rekonstrukci komunikací a chodníků
Jsou vybrány dvě firmy na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci povrchu ulice Jiráskova, na nový
chodník podél ulice Prokopa Holého, Palackého a na úpravy křižovatky ulic Masarykova a Jeronýmova u mateřské
školky, ještě se s nimi komunikuje o cenách za zhotovení projektové dokumentace. Je také podána žádost na
MMR k obnově povrchu v ulici Nádražní od sokolovny až ke křižovatce s ulicí Palackého (cca 325 m). Dotace MMR
neumožňuje v rámci obnovy povrchu financovat i podloží a novou dešťovou kanalizaci, projekt se podle toho
upravoval tak, že dotace MMR by mohla činit až 1 mil. Kč. Celkové náklady projektu činí zhruba 2,3 mil. Kč.
RNDr. Munzar konstatoval, že původní cena za hřbitov, která byla zmíněna, činila zhruba 1 mil. Kč., nyní se počítá
skoro se 4 mil. Kč, ptal se, kde nastal tento nárůst. Předsedající odpověděl, že cena vychází z nacenění
projektanty a je složena z několika projektů (kolumbárium, rekonstrukce hřbitovní zdi, cestní síť a úprava zeleně).
V rámci projektu byl proveden statický posudek stávající hřbitovní zdi - zadní stěna směrem k Motelu je v podstatě
celá na zbourání a je třeba vystavět stěnu novou, zeď směrem na jih (ke Kolínu) a směrem na východ je
opravitelná, nutné je však zeď odizolovat a zabránit tak prostupu vlhkosti do zdi. Pan Fagoš doplnil, že se jedná

o rozpočtovanou cenu, nikoliv vysoutěženou. RNDr. Munzar se dále zeptal, jestli není možnost etapizaci
rekonstrukce hřbitovní zdi, když je 700 tis. Kč limit na opravu zdi. Předsedající odpověděl, že záměr etapizovat lze,
ale je nepravděpodobné, že by obec opakovaně obdržela dotaci na ten v podstatě samý předmět dotace, a to i
vzhledem i k tomu, že je obec znevýhodňována svým poměrně vysokým počtem obyvatel.
Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva nebo veřejnosti, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/9/28/2/2017:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
bere na vědomí
informace o připravovaných a realizovaných projektech.
Výsledek hlasování: Pro 12

Proti 0 Zdrželi se 0

13) Informace o činnosti rady obce a výborů zastupitelstva obce
a) Výbor životního prostředí - předseda výboru Ing. Čech informoval přítomné, že od dubna bude obecní dvůr
otevřen každou neděli od 9:00 do 11:30 a je na něm možné odevzdat některé odpady (suť, vysloužilé elektro,
velkoobjemový odpad atd.). Následně vyzval zastupitele, kteří mají zájem o službu na dvoře (tj. zajištění nedělní
služby), aby se mu přihlásili. Dále informoval zastupitele a občany o chystané akce „Z“, která proběhne dne 8. 4.
2017 s místem srazu před Dělnickým domem v 8.30 hod. Akce je konána pod záštitou obce a jejím smyslem je
údržba veřejných prostranství atd.
b) Sociální výbor – předsedkyně výboru Mgr. Křičková uvedla, že se výbor zabýval vyúčtováním podpory obce pro
jednotlivé spolky za rok 2016 (vše bylo řádně doloženo a prověřeno) a jejich požadavky na rok 2017. Na základě
výstupů byl sestaven návrh podpory spolků pro rok 2017, který byl předložen zastupitelstvu ke schválení viz výše.
c) rada obce - předsedající informoval, že se uvažuje o umístění dalšího stojanu EKOVODA v lokalitě Šanghaj
(křižovatka ulic Riegrova a Smetanova, u sběrného místa na tříděný odpad). Dále bylo obci konkurzním správcem
posláno cca 1,3 mil. Kč jako částečná vratka z půjčky 2,5 mil. Kč + úroky od společnosti Velkoosecká sportovní,
a.s., čímž je projekt Národní bruslařský stadion fakticky vypořádán. Osoba odpovědná za reálnou ztrátu obce ve
výši cca 5 mil. Kč (obec vložila do projektu pozemky fotbalového hřiště a sousedního pole za reálnou cenu cca 3
mil. Kč + půjčku 2,5 mil. Kč a úroky) nebyla určena, ačkoliv případ prošetřovala několik let Policie ČR. Dále
informoval předsedající o tom, že obec natáčí od ledna 2017 do dubna 2018 dokumentární film o současném i
minulém dění v obci, první reportáž byla z lednového mysliveckého plesu, reportáž je dostupná na webu obce.
Projekt EPC na modernizaci veřejného osvětlení je ve fázi konkretizace zadání a je možné, že v průběhu března
2017 bude svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva, jelikož realizující společnost MVV Energie zřejmě nalezla
možnosti dalších úspor za podmínky přiměřeného zvýšení investice.
14) Diskuse
Ing. Erbenová upozornila, že nalezla na webu obce v zápisech z rady z 13. 12. 2016 a z 30. 12. 2016 jeden a
tentýž zápis. Předsedající sdělil, že bude napraveno.
15) Závěr
Jelikož nebylo dalších dotazů a připomínek, předsedající poděkoval přítomným za účast na zasedání a zasedání
ukončil. Na zasedání bylo přítomno 7 občanů z veřejnosti. Další, 18. zasedání zastupitelstva se bude konat dne
25. 4. 2017 od 19 hod. na obecním úřadě Velký Osek.
Ve Velkém Oseku dne 28. 2. 2017
Zápis byl vyhotoven dne: 7. 3. 2017
Zapisovatel: Žaneta Bourková
Ověřovatelé: Ing. Svatopluk Čech, v. r., ……………………………, dne ………… 2017
Roman Konyvka, v. r., …………………………………, dne ………. 2017
Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., …………………………., dne ………… 2017

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/1/28/2/2017– Schválený program zasedání zastupitelstva dne 28. 2. 2017
Schválený program zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 28. 2. 2017
1) Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva dne 13. 12. 2016
2) Inventarizace majetku obce za rok 2016
3) Převod práv a povinností budoucího kupujícího bytu č. 2 v byt. domě Palackého 777, Velký Osek
4) Odkup části pozemku st. p. č. 1154 v k. ú. a obci Velký Osek od Gasnet, s.r.o.
5) Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Masarykova základní škola Velký Osek
6) Úpravy obecně závazných vyhlášek
-

o poplatku za odpady

-

o technoparty

7) Podpora spolkům a organizacím z rozpočtu obce na rok 2017
8) Provoz podtlakové kanalizace v obci Velký Osek
9) Projekty obce – žádosti o dotace, příprava a realizace projektů
10) Různé
11) Informace o činnosti rady obce a výborů zastupitelstva obce
12) Diskuse
13) Závěr

Příloha č. 2 zápisu ze 17. zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 28. 2. 2017 - Prezenční listina
Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce (řazeno abecedně):

Podpis:

Ing. Svatopluk Čech

Ing. Svatopluk Čech, v. r.

Mgr. Hana Dočkalová

-------------------- OMLUVENA --------------------------

Roman Dittrich

Roman Dittrich, v. r.

Mgr. Pavel Drahovzal

Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.

Mgr. Michal Dupák

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

Ing. Helena Erbenová

Ing. Helena Erbenová, v. r.

MUDr. Hana Fagošová

----------------------------- OMLUVENA ------------------------

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 k usnesení č. ZO/3/28/2/2017 – Schválená inventarizace majetku obce Velký Osek za rok 2016
Inventarizační zpráva
o inventarizaci majetku obce Velký Osek (movité a nemovité věci, práva a závazky, pohledávky, finanční prostředky) za rok
2016.
Účetní jednotka: Obec Velký Osek
IČO: 00235873
Inventarizace ke dni: 31. 12. 2016
Dne 13. 12. 2016 bylo na základě návrhu starosty obce Velký Osek zastupitelstvem obce Velký Osek schváleno usnesení č.
ZO/3/13/12/2016 o provedení inventury majetku obce. Dle tohoto usnesení byla zřízena inventarizační komise v tomto složení:
Předseda: Jan Tučím
Členové: Roman Dittrich, Martin Tázler, Marie Bujková a starostou doplněná Jana Klápšťová
Členové inventarizační komise byli seznámeni účetní obce o způsobu prováděni inventarizace majetku, o bezpečnosti a
ochraně zdraví při provádění inventarizace a o vnitřních předpisech obecního úřadu vztahujících se k nakládání s movitým a
nemovitým majetkem obce.
Vlastní fyzické inventury v objektech obce Velký Osek (obecní knihovna, Dělnický dům, hasičárna, dům s pečovatelskou
službou, obecní úřad, zásoby, ceniny, stravenky, obecní police, technický dvůr včetně dílny autoklempírny, kabiny na
fotbalovém hřišti) proběhly v lednu 2017 za přítomnosti správců jednotlivých objektů (Mgr. Drahovzal, pí. Fraňková, p. Kolínský,
pí. Dohnalová, p. From st.., p. Krčil, p. Kučera). Položky uvedené v Masarykově základní škole (byt školníka) byly v prosinci
2016 převedeny do majetku MZŠ Velký Osek. Všechny inventarizované položky byly kontrolovány a porovnány
s inventarizačními seznamy. Položky, které byly dohledány, ale pro další využití jsou nepoužitelné, a nebo byly v průběhu roku
2016 již vyřazeny z používání, jsou označeny v inventurních seznamech a jsou uvedeny v seznamu „Položky k vyřazení a
likvidaci“ včetně uvedení důvodu. Dále se inventarizační komise zúčastnila v budově obecního úřadu obce Velký Osek
inventarizace veškerého nehmotného a nemovitého majetku, závazků a pohledávek dle inventarizačních seznamů.
Inventarizační komise doporučuje na příští období tato opatření:
a)
b)

při navrhování k vyřazení majetku o vyšší hodnotě doložit jeho neopravitelnost, likvidovat až po schválení vyřazení
(vysavač, kompresor na míče)
rozdělit inventární soupisy do systémových celků (dvůr OÚ sekačky, křovinořez, čerpadla apod.). U Dělnického domu
oddělit sál, hospoda a kuchyň.

Položky k vyřazení a likvidaci:
Dělnický dům – pol.1156 zahradní svítilna D1, 1 ks předzahrádka
- pol. 1157-1159 zahradní svítilna D2 3 ks předzahrádka
Rozbité a nefunkční.

1250,3450,-

OÚ obřadní síň – pol. 99 HIFI věž Philips AZ
Nefunkční, neopravitelné

5,850,-

OÚ dvůr – pol. 238,239 křeslo Arondo 2 ks
Staré, špinavé

2740,-

OÚ policie – pol 226 mobilní telefon NOKIA 2630
- pol. 229 mobilní telefon NOKIA 500
- pol. 230 pistole ČZ vzor 83
- pol. 260 notebok TOSHIBA
- pol. 783 notebok LENOVO TP E420
Poruchové, nefunkční

2589,2590,8260,25835,14364,-

OÚ vstupní chodba,u sklepa, WC
- pol. 740 vysavač ECO Systém
Nefunkční
- pol. 126 nástavec k počítači DO 7-2
Poničené, nemá využití

15840,2018,-

Fotbalové hřiště – pol. 1240 lajnovačka LINOFIX
- pol. 1250 kompresor na míče
Rozbité, nefunkční
Položka k doplnění:
OÚ obřadní síň – piano-křídlo

20740,2960,-

hodnotu zjistit

Roman Dittrich ………………………………………………………………
Jan Tučím ……………………………………………………………………
Marie Bujková ……………………………………………………………………
Martin Tázler ……………………………………………………………………
Jana Klápšťová ……………………………………………………………………

Příloha č. 4 k usnesení č. ZO/5/28/2/2017 – Grafická příloha s vymezenou částí pozemku st. p. č. 1154
v k. ú. a obci Velký Osek k převodu do vlastnictví obce Velký Osek viz oranžové ohraničení

Příloha č. 5 k usnesení č. ZO/7/28/2/2017 – Schválené obecně závazné vyhlášky o poplatku za odpady a o
regulaci technoparty
OBEC Velký Osek

Obecně závazná vyhláška obce Velký Osek č. 1/2017, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška
obce Velký Osek č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území obce Velký Osek
Zastupitelstvo obce Velký Osek schválilo na svém zasedání konaném dne 28. 2. 2017 svým usnesením č.
ZO/7/28/2/2017 v souladu s § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, a § 10 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Velký Osek č. 1/2016 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na správním území obce Velký Osek (dále jen „vyhláška“):
Článek 1
Článek 3 odst. 6 obecně závazné vyhlášky obce Velký Osek č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním
území obce Velký Osek nově zní: „(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce
povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.“
Článek 2
Článek 8 obecně závazné vyhlášky obce Velký Osek č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním
území obce Velký Osek se nahrazuje následujícím zněním:
„Článek 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti
nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění,
přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný
zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
(2) V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a
nerozdílně.“
Článek 3
Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Velký Osek č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním
území obce Velký Osek se mění následujícím zněním:
„Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Velký Osek č. 1/2016
Výše poplatku dle čl. 4 odst. 1 obecně závazné vyhlášky obce Velký Osek č. 1/2016
Sazbu poplatku činí 550,- Kč a je tvořena;
a) z částky 250,- Kč za osobu uvedenou v čl. 2 odst. (1) a kalendářní rok;
b) z částky 300,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího
kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu uvedenou v čl. 2 odst. (1) této
vyhlášky.
Výpočet výše poplatku za nakládání s komunálním odpadem pro rok 2017 část dle písm. b) místního
poplatku

1
2
3

Částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího
kalendářního
roku
na sběr a svoz netříděného
Počet poplatníků dle čl. 2 vyhlášky k 31. 12. 2015
Náklad na osobu Kč

1 218 357,34
2 358
516,70

Zaokrouhleno

517,-

Úhradu poplatku je třeba učinit dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, § 163, odst.
(3), v období od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017 zejména některým, z níže uvedených způsobů:
•

v hotovosti na obecním úřadě obce Velký Osek každý pracovní den mezi 8 - 12 hod., v pondělí a ve středu
mezi 13 – 17 hod., v úterý a čtvrtek mezi 13 – 15 hod.;

•

poplatek lze rovněž uhradit bezhotovostně zasláním na účet obce č. 196471057/0300 vedený u ČSOB, a. s.;

K bezhotovostní platbě je třeba připojit jako variabilní symbol rodné číslo plátce, za něhož je platba hrazena, resp.
který je zástupcem více poplatníků (platí-li za více osob) a do zprávy pro příjemce lze uvést „Poplatek za odpady
2017-Novák č.p.….“.“

Článek 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
otisk úředního razítka

Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.
starosta obce

Jan Fagoš, v. r.
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desku obecního úřadu obce Velký Osek dne:
Jméno a podpis:………………………………………………, v. r., ……………………, razítko obecního úřadu
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu obce Velký Osek dne ……………:
Jméno a podpis:………………………………………………, v. r., ……………………, razítko obecního úřadu

OBEC Velký Osek

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017,
o stanovení podmínek pro pořádání a průběh hudebních akcí, akcí typu technoparty a o
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním
Zastupitelstvo obce Velký Osek se na svém zasedání dne 28. 2. 2017 usnesením č. ZO/7/28/2/2017 usneslo vydat
na základě § 10 písm. a) a b) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o stanovení podmínek pro pořádání a průběh hudebních
akcí, akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním
(dále jen „vyhláška“), která zní takto:

Čl. 1 Účel vyhlášky
Účelem této vyhlášky je stanovit v souladu s § 10 písm. a) a b) zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veškerých hudebních akcí a akcí typu
technoparty v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, k ochraně před hlukem v době nočního klidu, k
zabezpečení místních záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce, k
vytváření příznivých podmínek pro život v obci a k ochraně zdraví.
Čl. 2 Vymezení pojmu hudebních akcí a akcí typu technoparty
1. Hudební akcí a akcí typu technoparty se pro účely této vyhlášky rozumí akce spojená s hudební produkcí
vyznačující se hlasitou hudbou, včetně hudby reprodukované, jejímž účelem je zejména poslech této
hudby a tanec, s předpokládanou účastí nejméně 20 osob, která od svého zahájení do svého ukončení,
včetně přestávek a krátkodobých přerušení např. z technických důvodů, přesáhne dobu 12 hodin a při
které může docházet k obtěžování jiných osob nad míru přiměřenou poměrům v daném místě, zejména
hlukem, prachem, světlem nebo vibracemi. Tímto ustanovením nejsou dotčena shromáždění upravená
1)
zvláštními právními předpisy .
2. Za vymezené hudební akce a akce typu technoparty se pro účely této vyhlášky nepovažují následující
akce:
a)
b)
c)
d)

sportovní soustředění,
dětské dny a karnevaly,
školní vystoupení,
tradiční nebo pravidelné kulturní a společenské akce, např. plesy, pouťové zábavy, májové
průvody,
e) akce obdobného druhu a typu uvedených pod písm. a) až d) tohoto odstavce, např. hudební a
divadelní představení.
3. Organizátorem hudební akce a akce typu technoparty je osoba, která podala oznámení podle článku 4 této
vyhlášky, jinak osoba, která zajistila právo užívat pozemek nebo stavbu, kde se má hudební akce nebo
akce typu technoparty konat (článek 4 odst. 2 písm. a) této vyhlášky).
4. Vzhledem ke svému rozsahu se zejména hudební akce typu technoparty považuje za činnost, jež může
narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a
majetku.
Čl. 3 Doba a místo konání hudebních akcí a akcí typu technoparty
1. Veřejným prostranstvím, dle § 34 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení, ve znění pozdějších
předpisů, jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné
každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru,
přičemž touto vyhláškou je výslovně zakázáno konat výše uvedené hudební akce a akce typu technoparty
na těchto veřejných prostranstvích, není-li organizátorovi hudební akce a akce typu technoparty udělena
výjimka dle této vyhlášky, o kterou výslovně organizátor hudební akce a akce typu technoparty požádá
Obecní úřad obce Velký Osek.

2. Organizátor je povinen hudební akci a akci typu technoparty vždy přerušit na dobu od 22:00 do 8:00 hodin
bez ohledu na kalendářní den a místo konání akce, není-li mu udělena výjimka dle této vyhlášky, o kterou
výslovně organizátor hudební akce či akce typu technoparty písemně požádá Obecní úřad obce Velký
Osek.
Čl. 4 Oznamovací povinnost organizátora hudební akce a akce typu technoparty
1. Organizátor hudební akce a akce typu technoparty je povinen nejméně 15 dnů před jejím konáním
prokazatelně tuto akci písemně oznámit Obecnímu úřadu obce Velký Osek s uvedením následujících
údajů:
a) jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a adresu skutečného bydliště organizátora, je-li
odlišná od místa jeho trvalého pobytu a je-li organizátorem právnická osoba, svůj název či obchodní firmu,
adresu svého sídla a jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a adresu skutečného
bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu fyzické osoby, která za tuto právnickou osobu jedná,
b) dobu a místo konání hudební akce a akce typu technoparty, včetně údaje o jejím počátku a ukončení a
včetně údaje o případných přestávkách a přerušeních,
c) předpokládaný počet účastníků této akce,
d) počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich označení,
e) jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a adresu skutečného bydliště, je-li odlišná od
místa trvalého pobytu, osoby pověřené organizátorem akce k osobní spolupráci s orgány veřejné správy
(článek 5 odst. 4 této vyhlášky) pokud organizátor akce tuto osobu určí,
f)

jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a adresu skutečného bydliště, je-li odlišná od
místa trvalého pobytu, fyzické osoby, která poskytla k užívání pozemek nebo stavbu, kde se má hudební
akce nebo akce typu technoparty konat (čl. 2 odstavec 3 písm. a) této vyhlášky) nebo název či obchodní
firmu a adresu sídla právnické osoby, která poskytla k užívání pozemek nebo stavbu, kde se má hudební
akce nebo akce typu technoparty konat (čl. 2 odstavec 3 písm. a) této vyhlášky), a jméno, příjmení, datum
narození, adresu trvalého pobytu a adresu skutečného bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu,
fyzické osoby, která za tuto právnickou osobu jedná,

g) jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a adresu skutečného bydliště, je-li odlišná od
místa trvalého pobytu, fyzické osoby, která bude plnit povinnosti pořadatele veřejné produkce hudby podle
3)
zvláštního právního předpisu nebo název či obchodní firmu a adresu sídla právnické osoby, která bude
3)
plnit povinnosti pořadatele veřejné produkce hudby podle zvláštního právního předpisu , a jméno,
příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a adresu skutečného bydliště, je-li odlišná od místa
trvalého pobytu, fyzické osoby, která za tuto právnickou osobu jedná,
h) lhůtu, ve které zajistí úklid místa konání hudební akce a akce typu technoparty a způsob tohoto úklidu,
i)

způsob zajištění sanitárních zařízení a zásobování pitnou vodou,

j)

způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady vzniklými při konání hudební akce a akce
4)
typu technoparty ,
5)

k) způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy v oblasti požární ochrany ,
l)

způsob vymezení prostoru, ve kterém se bude hudební akce nebo akce typu technoparty konat (článek 5
odst. 3 této vyhlášky),

2. Organizátor hudební akce nebo akce typu technoparty je v oznámení podle čl. 4 odstavce 1 této vyhlášky
povinen dále prokázat:
a) právní důvod užívání pozemku nebo stavby, kde se má tato akce konat,
b) zajištění přístupu k tomuto pozemku či stavbě, včetně právního důvodu opravňujícího organizátora a
účastníky akce k tomuto přístupu,

c) zajištění míst pro odstavení vozidel účastníků akce, včetně právního důvodu k užívání nemovitosti určené
k odstavení těchto vozidel,
d) zajištění přístupu cest pro složky Integrovaného záchranného systému,
e) rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu o povolení ke zvláštnímu užívání pozemních
komunikací, koná-li se hudební akce nebo akce typu technoparty na pozemní komunikaci, k jejímuž
užívání je takové rozhodnutí dle zvláštního právního předpisu třeba,
3. Je-li organizátorů více, podává oznámení podle předchozích odstavců jimi určená osoba. V takovém
případě se v části oznámení podle čl. 4 odstavce 1 písm. a) této vyhlášky uvedou údaje o všech
organizátorech.
Čl. 5 Povinnosti při konání hudební akce a akce typu technoparty
1. Organizátor hudební akce nebo akce typu technoparty je povinen zajistit, aby počet osob zajišťujících
pořadatelskou službu byl nejméně 1 osoba na každých započatých 20 osob z předpokládaných účastníků akce.
Organizátor je povinen zajistit, aby po celou dobu konání hudební akce nebo akce typu technoparty byl v místě
jejího konání přítomen počet osob zajišťujících pořadatelskou službu podle skutečného počtu účastníků akce
v počtu podle věty první tohoto odstavce.
2. Organizátor hudební akce a akce typu technoparty je povinen zajistit, aby osoby zajišťující pořadatelskou službu
byly v průběhu konání akce označeny viditelným nápisem „Pořadatelská služba“ (článek 4 odstavec 1 písm. d) této
vyhlášky).
3. Organizátor hudební akce a akce typu technoparty je povinen na místě, na kterém se bude akce konat
a) viditelným způsobem vyznačit pozemky, na kterých se bude hudební akce nebo akce typu technoparty
konat,
b) viditelným způsobem vymezit místa, na kterých budou účastníci hudební akce nebo akce typu
6)
technoparty odstavovat svá vozidla ,
c) viditelným způsobem označit přístup do míst, kde se bude hudební akce nebo akce typu technoparty
konat,
4. Osoba pověřená podle článku 4 odstavce 1 písm. e) této vyhlášky a fyzická osoba podle článku 4 odstavce 1
písm. g) této vyhlášky nebo fyzická osoba jednající za právnickou osobu podle článku odst. 4 odst. 1, písm. g) této
vyhlášky je povinna být po celou dobu konání hudební akce nebo akce typu technoparty přítomna na místě konání
této akce nebo v jejím bezprostředním okolí za účelem komunikace s orgány veřejné správy a je povinna
poskytovat orgánům veřejné správy potřebnou součinnost a spolupráci k zajišťování veřejného pořádku při konání
hudební akce nebo akce typu technoparty.
5. V případě porušení jakékoliv povinnosti stanovené touto vyhláškou v průběhu konání hudební akce a akce typu
technoparty nebo v případě zjevného porušení povinnosti stanovené právním řádem České republiky k ochraně
veřejného pořádku, zdraví či majetku v průběhu hudební akce a akce typu technoparty, nebo v případě narušení
pokojného průběhu hudební akce nebo akce typu technoparty, pokud přes veškerá učiněná opatření nedojde
k nápravě v souladu s touto vyhláškou nebo právním řádem České republiky či k obnovení pokojného průběhu
hudební akce a akce typu technoparty prostřednictvím osob, které zajišťují pořadatelskou službu, je organizátor
akce povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit a požádat o spolupráci Obecní úřad obce Velký
Osek nebo Policii České republiky.
Čl. 6 Společná ustanovení k povinnostem
1. Povinnosti uvedené v čl. 4 a 5. této vyhlášky se vztahují na pořádání veškerých hudebních akcí a akcí typu
technoparty bez ohledu na místo a dobu konání akce.
2. Výjimku z jakékoliv povinnosti uvedené v této vyhlášce může povolit Obecní úřad obce Velký Osek, je-li mu
doručena žádost o výjimku organizátorem hudební akce a akce typu technoparty, přičemž musí být vždy uvedeno
v žádosti o výjimku, z které povinnosti stanovené touto vyhláškou organizátor hudební akce a akce typu
technoparty výjimku žádá a z jakého důvodu.
3. Obecní úřad obce Velký Osek může ode dne obdržení oznámení o konání hudební akce a akce typu
technoparty do okamžiku jejího ukončení její další konání či pokračování nařídit organizátorovi akce okamžité
ukončení akce, shledá-li, že došlo k porušení jakékoliv povinnosti nebo podmínek stanovené v této vyhlášce, zejm.
v čl. 4 a 5 této vyhlášky, nebo k porušení povinnosti stanovené právním řádem České republiky k ochraně

veřejného pořádku, zdraví či majetku. Pokud organizátor akce odmítne nebo neprovede okamžité ukončení akce,
má oprávnění ukončit akci Obecní úřad obce Velký Osek, Policie České republiky nebo jiný orgán příslušný dle
zvláštních právních předpisů.
Čl. 7 Sankce za porušení vyhlášky a kontrola plnění povinnosti
7)

1. Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se postihuje podle zvláštních právních předpisů , zejména jeli konána hudební akce a akce typu technoparty bez oznámení dle této vyhlášky.
2. Dodržování povinností stanovených touto vyhláškou jsou v mezích své pravomoci stanovené zvláštními
8)
právními předpisy oprávněny kontrolovat Policie České republiky , osoby pověřené orgány obce Velký Osek a
Obecní policie obce Velký Osek.
Čl. 8 Zrušovací ustanovení a účinnost
1. Účinností této obecně závazné vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška Obce Velký Osek č. 2/2011 o
stanovení podmínek pro pořádání a průběh hudebních akcí, akcí typu technoparty a o zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním.
2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2017.
otisk razítka obce

Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.
starosta obce

Jan Fagoš, v. r.
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desku obecního úřadu obce Velký Osek: …………………
Jméno a podpis:…………………………………………………………………, v. r., otisk razítka obecního úřadu
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu obce Velký Osek: ……………………
Jméno a podpis: …………………………………………………………………, v. r., otisk razítka obecního úřadu
1) např. zákon č.84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
2) § 34 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
3) § 32 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
4) §12 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
5) zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nařízení kraje vydané na základě § 27 odst. 2 písm. b) bod 5.
zákona o požární ochraně
6) § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
7) zákon č 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
8) zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 6 k bodu 12) Projekty obce- žádosti o dotace, příprava a realizace projektů – 3D vizualizace
rekonstrukce Dělnického domu ve Velkém Oseku

