Zápis
z 20. zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek
konaného dne 20. 6. 2017 od 19 hod., jednací místnost Obecního úřadu obce Velký Osek, Revoluční 36,
Velký Osek
Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Svatopluk Čech, Mgr. Pavel Drahovzal, Ing. Helena Erbenová, Jan Fagoš,
Ing. Tomáš Kliment, Mgr. Veronika Křičková, RNDr. Jakub Munzar, Ilona Tučímová
Nepřítomní členové zastupitelstva: MUDr. Hana Fagošová, Ing. Petr Váňa, Petr Freitag, Roman Dittrich, Mgr.
Michal Dupák (všichni omluveni), Mgr. Hana Dočkalová, Roman Konyvka
Den a doba konání zasedání:
20. 6. 2017, 19:00 – 21:00
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 Jakub Starý 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 13. 6. 2017 do 20. 6. 2017. Současně byla zveřejněna na webových stránkách obce
www.velky-osek.cz informace o konání zastupitelstva.
Předsedající konstatoval, že přítomno je 8 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. Helenu Erbenovou a paní Ilonu Tučímovou, 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/1/20/6/2017:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek dne 20. 6. 2017 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti 0 Zdrželi se 0

4) Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva dne 25. 4. 2017
Předsedající konstatoval, že byl sestaven, ověřen a vyvěšen zápis ze zasedání zastupitelstva dne 25. 4. 2017.
Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva nebo veřejnosti, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/2/20/6/2017:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek ze dne 25. 4. 2017.
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti 0 Zdrželi se 0

5) Projekty obce - žádosti o dotace, příprava a realizace projektů
a) Cykloaltán
Cykloaltán už je instalován na jižním konci obce Velký Osek směrem na Veltruby. Vzhledem k blízkosti ochranného
pásma plynárenského zařízení nemohl být cykloaltán jako dřevostavba. Cykloaltán je tedy ze sklolaminátu.
Disponovat bude mobiliářem - lavičky, stůl, cyklomapa a desatero bezpečné jízdy, je připravena také
elektropřípojka a vodovodní přípojka pro pítko s pitnou vodou a stojany na kola. Proběhly také stavební úpravy srovnání terénu, zámková dlažba pro plynulý sjezd, vypevnění plochy kolem cykloaltánu pro pojezd vozidel údržby
kanalizace a plynové stanice. Projekt má náklad cca 500 tis. Kč a byl podpořen částkou 350 tis. Kč z grantového
programu „TPCA pro Kolínsko“. Slavnostní otevření proběhne 30. 6. 2017 od 10:30 hod. se závody dětí.

Paní Tučímová uvedla, že by bylo vhodné k cykloaltánu pořídit i koše na tříděný odpad a umístit řezaný kmen pro
případné opření kola. Ing. Čech se dotázal, jestli se neuvažuje o instalaci wi-fi. Předsedající odpověděl, že to
nevylučuje, možnosti jsou, může se pořídit např. multifukční lampa veřejného osvětlení s wi-fi připojením
a kamerou. Na otázku Ing. Čecha, proč není pítko s pitnou vodou umístěno před cykloaltánem u keře, ale na zadní
straně altánu zvenku, odpověděl předsedající, že je to z důvodu, aby se nedostávala voda do cykloaltánu
a nepoškozovala a nešpinila se zámková dlažba. Ing. Erbenová se zeptala, odkud je voda vedena. Předsedající
odpověděl, že z podtlakové stanice je vedena pitná voda, která zde musí být pro obsluhu a je měřena vodoměrem.
b) Revitalizace hřbitova
Byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo pro místní rozvoj na záměry oprava
hřbitovní zdi a přestavba smuteční síně na kolumbárium, bohužel obec je znevýhodněna z důvodu vysokého počtu
obyvatel. Projekt je vyčíslen na 2,4 mil. Kč, dotace by mohla být cca 1 mil. Kč. Obec předpokládá vybudovat
z vlastního rozpočtu lepší cesty a mobiliář na hřbitově, rozptylovou loučku a kompletní obnovu zeleně bez ohledu
na to, jestli získá dotaci na opravu hřbitovní zdi a přestavbu smuteční síně na kolumbárium. Začít se může příští
rok na jaře.
c) Zeleň v extravilánu obce
Jedná se o výsadbu alejí nových stromů u polních cest v okolí obce. Projekt je ve fázi přípravy. Obec bude podávat
žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí, předpoklad nákladů je 1- 1,5 mil. Kč. Velké náklady souvisejí
s administrací a přípravou žádosti, výběrových řízení apod. Ing. Čech doplnil, že se jedná zejm. o úpravu lipové
aleje vedoucí na plavební komoru u Osady Labe (zdymadla), která je přehoustlá, o výsadbu směsice okrasných,
plodonosných a medonosných dřevin podél bývalých polních cest na Tonici, k lesu za obcí směrem na Volárnu,
které se tím obnoví.
d) Bezdrátový rozhlas a digitální povodňový plán
V rámci projektu „Protipovodňová opatření pro obec Velký Osek“ byla ve veřejné soutěži na dodávku bezdrátového
rozhlasu vybrána ekonomicky nejvýhodnější nabídka od společnosti TBO za cca 1,9 mil. Kč bez DPH, jehož
instalace má začít v červnu 2017. Dále je součástí tohoto projektu i zpracování digitálního povodňového plánu,
jehož návrh byl zaslán ke konzultaci dotčeným orgánům (zejm. Povodí Labe, Hasičský záchranný sbor atd.), finální
verze bude zpřístupněna na webu obce.
e) Dětské hřiště v lokalitě Na Stráži a u fotbalového hřiště
V průběhu května bylo vybudováno nové dětské hřiště u fotbalového hřiště a v parku ve čtvrti Na Stráži řádově do
200 tis. Kč hrazených z rozpočtu obce. Vzhledem k bezpečnostním zónám herních prvků se zde umístily zejména
herní prvky pro menší děti, pokud by měly být pro větší děti, nebyla by dodržena bezpečnostní zóna.
f) Rekonstrukce Dělnického domu
Obec obdržela návrh téměř celé stavební dokumentace, byla prostudována i s investičním dozorem a nebylo na ní
shledáno nic zásadního. Rada rozhodla, že by se měl Dělnický dům kompletně zateplit, aby nebyl energeticky
náročný na provoz. Dle názoru projektantů by se nezateplená budova provozně stávala kotelnou třetí kategorie,
což by vyžadovalo zvláštní podmínky na provoz. Na zateplení by se daly zřejmě využít dotace.
g) Rekonstrukce některých komunikací a chodníků
Připravují se projekce, finální verze zatím nejsou.
h) Stavební úpravy vjezdu a podlahy hasičárny
K Ministerstvu vnitra byla podána žádost o dotaci na projekt za cca 2,1 mil. Kč bez DPH obsahující rozšíření vjezdu
a snížení podlahy hasičské zbrojnice, protože nová hasičská auta jsou širší a vyšší, přičemž vrata by měla být na
dálkové ovládání, což by usnadnilo vjezd a výjezd vozu. Předpokládá se znevýhodnění obecní hasičské jednotky
z důvodu nižší aktivity oproti jiným jednotkám.
ch) Vodovod
Probíhá hodnocení žádosti o dotaci na SFŽP, dle předběžného hodnocení by obec měla dotaci získat.
i) Projekt energetických úspor na majetku obce metodou EPC
Doběhly obnovy kotelen v mateřské a základní škole, proběhlo školení, jak s novým systémem regulace vytápění
v budovách zacházet. Na veřejném osvětlení z větší části proběhla obměna svítidel za nová LED svítidla. Na
Šanghaji se uvažuje o rozšíření sítě světel, protože v nějakých částech vznikla tmavá místa.
Ing. Čech doplnil, že Výbor životního prostředí souhlasí a podporuje všechny zmíněné projekty obce a požádal,
aby se při projekci projektů braly ohledy na zeleň a zasíťování obce.
Na otázku Ing. Klimenta k umístění srážkoměru na horním toku Bačovky v rámci projektu „Protipovodňových
opatření“ odpověděl předsedající, že umístění srážkoměru na horním toku je z důvodu informace, kolik je v období
enormních srážek a lze tak předvídat nátok do Bačovky z velkých vodních ploch, které Bačovka sbírá, protože než

se dostane voda z horního toku Bačovky do obce, tak to je několik hodin, které mohou být využity k přípravě na
příval velké vody a k informování obyvatel. Ing Čech navrhl umístit v budoucnu srážkoměr na základní škole,
kromě informace pro obyvatele by to mohl být zajímavý projekt i pro žáky školu např. v rámci fyziky.
Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva nebo veřejnosti, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/3/20/6/2017:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
bere na vědomí
informace o připravovaných a realizovaných projektech.
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti 0 Zdrželi se 0

6) Provozování kanalizace
Pan Fagoš informoval všechny přítomné o tom, že proběhlo prvotní nastavení 1. etapy kanalizace ze stavu, kdy
pět vývěv nestíhalo a jede se tak v průměru na tři vývěvy v podtlakové stanici. V nočních hodinách jede kanalizace
na dvě vývěvy. Ještě se bude vyměňovat 31 ks technologicky zastaralých ventilů. Kanalizace není v havarijním
stavu, v jakém byla před několika měsíci, a to i díky obětavé a vynikající práci pana Jaroslava Litena, jakožto
údržbáře kanalizace. Dále uvedl, že probíhá výběrové řízení na dalšího pracovníka kanalizace, a vzhledem k tomu,
že první kolo nepřineslo vhodného kandidáta na tuto pozici, byla navýšena základní mzda z 18 tis. Kč o 2 tis. Kč.
Dále uvedl, že řada občanů už ví, co se do kanalizace nesmí dostat, přesto je potřeba zmínit, že tuky do
kanalizace také nepatří, jelikož ji přicpávají, a to i tuky z myček. Tuky z kuchyně lze odevzdat na obecním dvoře.
7) Rozpočtové opatření č. 3/2017
Předsedající informoval přítomné o tom, že původně zaslaný materiál zastupitelům dne 16. 6. 2017 byl po
konzultaci s paní účetní doplněn, resp. přeúčtovávaly se některé položky, proto poslal upravený materiál
19. 6. 2017, který stručně okomentoval. Celkově je očekáván nárůst příjmů, a to z důvodu vyšších daňových příjmů
zejména na DPH a dani z příjmu fyzických osob o zhruba 2,5 mil. Kč. Průběžně přibývá dotace na veřejně
prospěšné pracovníky a asistenty prevence kriminality, přišla také dotace na MZŠ ve výši 0,8 mil. Kč na tzv.
šablony. Také by obec měla obdržet krajskou dotaci na kanalizaci ve výši 1,5 mil. Kč. Proběhlo výběrové řízení na
správce obecních lesů, je avizovaná částka za prodej dřeva až 1 mil. Kč, které se vytěží, na druhou stranu ceny
dřeva jsou pohyblivé, proto je navržena částka 750 tis. Kč, což je i částka, která na druhé straně výdajové
odpovídá nákladům na správu a údržbu lesa. Jsou předpokládány vyšší odvody od těžební společnosti, je to dáno
rozšiřováním dobývacího prostoru a množstvím vytěžené suroviny, což nelze přesně kalkulovat. Je zde také nově
zavedená položka „Nájmy a jiné příjmy z vodovodu“, kdy VODOS platí nájem 1 tis. Kč. Dále je zde v příjmech
položka „Věcná břemena, prodeje pozemků a odvody za vynětí z LPF“, která je dána odprodejem pozemků za
hasičárnou schválených zastupitelstvem. Celkově by tedy měly příjmy z 38 100 000 Kč stoupnout na 47 920 000
Kč. Na výdajové stránce se rozpočet zvýšil o výdaje na předškolní a školní vzdělávání ze 4 mil. Kč na 6 mil. Kč,
jelikož je třeba provést opravy sociálního zařízení v 2. patře základní školy (cca 700 tis. Kč), dále opravit
kuchyňské lapoly ve škole (cca 300 tis. Kč), 0,8 mil. Kč je vyžití dotace na tzv. šablony (podpora společného
vzdělávání). Dále se díky dotaci od Úřadu práce na platy veřejně prospěšných pracovníků (VPP) a záměru obce
nakoupit sekací stroj zvyšuje výdaj 1,5 mil. Kč na 4,5 mil. Kč. Z výdajového paragrafu „Sdělovací prostředky“ se
jeho původní výše 2,75 mil. Kč snížila na 50 tis. Kč a částka 2,7 mil. Kč se vzhledem k tomu, že bezdrátový rozhlas
a digitální protipovodňový plán se realizují v rámci krizového řízení a ochrany obyvatelstva, převedla na nově
zavedené účelové paragrafy 521 a 527. Bezpečnost a veřejný pořádek se navyšuje o výdaje na platy asistentů
prevence kriminality z účelové dotace od Úřadu práce. Navyšuje se i položka regionální a místní správa, protože
obec odkupuje pozemek u podtlakové stanice od RWE, musí rovněž odvést poplatek za vynětí z LPF a ze
zemědělského půdního fondu. Roste i nespecifikovaná rezerva z necelých 3 mil. Kč na 6,5 mil. Kč. Výdajový rámec
je vyrovnaný vůči příjmům, tj. 47 920 000 Kč,
Následně dal předsedající slovo ředitelce Masarykovy základní školy paní Mgr. Strejčková, která odprezentovala
neuspokojivý stav sociálního zařízení ve škole, jejichž celková rekonstrukce by stála přes 4 mil. Kč, ale je vhodné ji
dělat po patrech. Poslední rekonstrukce proběhla v srpnu 1993. Výsledek z vyhodnocení 3 obdržených nabídek je,
že jedna z nich je podhodnocená (cca 400 tis.), ostatní jsou v obdobné relaci kolem 700 tis. Kč, nejvíce vyhovuje
nabídka od spol. MAGAS.
Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva nebo veřejnosti, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/4/20/6/2017:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu obce Velký Osek na rok 2017, které je obsahem přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti 0 Zdrželi se 0

8) Informace o činnosti rady obce a výborů zastupitelstva obce
Rada obce
Předsedající informoval, že proběhla oprava pláště vodojemu, relativně bez vážnějších problémů. Rada také
projednávala koupi stroje se sekacím ramenem. Důvodem je menší počet pracovníků z Úřadu práce. Dále
předsedající uvedl, že rada očekává finální dokumentaci ke stavebnímu povolení na rekonstrukci Dělnického domu
a vyhledává zdroje jejího financování. Zřejmě bude možné využít dotace z dotačního programu nová „Zelená
úsporám“, která by mohla krýt až 50%. Dále uvedl, že zaznívají různé informace, že Dělnický dům má kapacitu
sálu cca 100 osob, upřesnil, že toto číslo je uvažovaná kapacita tanečního parketu, přísálí může pojmout dalších
až 200 osob. Nadále přetrvává záměr Dělnický dům rekonstruovat, zastupitelstvo jiný záměr neschválilo. Demolice
objektu a výstavba nového objektu by šla do desítek milionů. A je škoda, i podle architektů, bourat budovu, která
má ducha, zapadá do okolní husté obytné zástavby a je spjata s životem obce a jejích obyvatel, kromě toho si
předsedající nevybavuje žádný dotační titul na novostavbu. RNDr. Munzar uvedl, že nesouhlasí s názorem
bývalého starosty nechat dům „dožít“, neví, kde by potom probíhaly společenské akce, než by se postavila nová
budova po zhroucení starého Dělnického domu. Souhlasil s předsedajícím, že budova má jistého ducha a je tak
vhodné ji rekonstruovat.
9) Diskuse
a) Na dotaz knihovnice paní Dohnalové místostarosta pan Fagoš odpověděl, že zhroucená studně na zahradě
obecní knihovny se zasype štěrkem do výše vody a vybuduje se nová studně, jelikož ta stávající se hroutí do sebe.
b) Ing. Čech se dotázal, zda se bude o letních prázdninách provozovat školní hřiště. Ředitelka základní školy Mgr.
Strejčková sdělila, že hřiště bude přes léto pro veřejnost uzavřeno, vzhledem k tomu, že není žádný správce, který
by dohlížel na veřejné užívání, krom toho je nutné zejm. povrch travnatého hřiště nechat odpočinout. Ing. Čech
navrhl, že by bylo dobré správce zajistit. Předsedající odpověděl, že v současné době nikdo takový není, je
nedostatek kvalitních a odpovědných osob, vzhledem k nízké nezaměstnanosti, protože odpovědnost za provoz a
případné újmy na zdraví nese škola. Ing. Čech navrhl, aby se tedy vybudovalo hřiště, kde správce být nemusí.
Paní Tučímová uvedla, že takových ploch je v obci dostatek, např. na fotbalovém hřišti. Předsedající uvedl, že je
možné uvažovat o koupi fotbalového hřiště, předkupní právo obec má, následně by se v tomto areálu dala
dobudovat různá další hřiště, např. s umělým povrchem. Řada zastupitelů i lidí z veřejnosti toto pozitivně kvitovali.
10) Závěr
Jelikož nebylo dalších dotazů a připomínek, předsedající poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil. Na
zasedání byli přítomni 6 občanů z veřejnosti. Další, 21. zasedání zastupitelstva se bude konat dne 19. 9. 2017 od
19 hod. na obecním úřadě Velký Osek.
Ve Velkém Oseku dne 20. 6. 2017
Zápis byl vyhotoven dne: 24. 6. 2017
Zapisovatel: Ing. Žaneta Bourková
Ověřovatelé: Ing. Helena Erbenová, v. r., ……………………………, dne ………… 2017
Ilona Tučímová, 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/1/20/6/2017 – Schválený program zasedání zastupitelstva dne 20. 6. 2017
Schválený program zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 20. 6. 2017
1) Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva dne 25. 4. 2017
2) Projekty obce – žádosti o dotace, příprava a realizace projektů
3) Provozování kanalizace v obci Velký Osek
4) Rozpočtové opaření č. 3 k rozpočtu obce na rok 2017
5) Různé
6) Informace o činnosti rady obce a výborů zastupitelstva obce
7) Diskuse
8) Závěr

Příloha č. 2 zápisu z 20. zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 20. 6. 2017 - Prezenční listina
Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce (řazeno abecedně):

Podpis:

Ing. Svatopluk Čech

Ing. Svatopluk Čech, v. r.

Mgr. Hana Dočkalová

--------------------------------------------- ------------------------------

Roman Dittrich

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

Mgr. Pavel Drahovzal

Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.

Mgr. Michal Dupák

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

Ing. Helena Erbenová

Ing. Helena Erbenová

MUDr. Hana Fagošová

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

Jan Fagoš

Jan Fagoš, v. r.

Petr Freitag

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

Ing. Tomáš Kliment

Ing. Tomáš Kliment, v. r.

Roman Konyvka

--------------------------------------------- ------------------------------

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/4/20/6/2017 – Schválené rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu obce Velký Osek na rok 2017

