Zápis
z 24. zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek
konaného dne 21. 12. 2017 od 19 hod., jednací místnost Obecního úřadu obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek
Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Svatopluk Čech, Mgr. Hana Dočkalová, Mgr. Pavel Drahovzal, Mgr. Michal Dupák, Petr
Freitag, Ing. Tomáš Kliment, Bc. Veronika Křičková, RNDr. Jakub Munzar, Mgr. Martin Tázler, Ilona Tučímová, Ing. Petr Váňa
Nepřítomní členové zastupitelstva: Roman Dittrich, Roman Konyvka (oba omluveni)
Den a doba konání zasedání:
21. 12. 2017, 19:00 – 23:00
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“).
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. 12. 2017 do 21. 12. 2017. Současně byla zveřejněna na webových stránkách obce www.velky-osek.cz informace
o konání zastupitelstva.
Předsedající konstatoval, že přítomno je 13 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. Následně dal předsedající slovo panu Jakubu
Starému, který seznámil všechny přítomné s tím, že ze zasedání se pořizuje soukromý audiovideozáznam, který se
uveřejní na internetu.
2) Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu.
Předsedající v souladu s jednacím řádem zastupitelstva obce určil ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva Petra
Freitaga a Ing. Petra Váňu, zapisovatelem zápisu předsedající určil Ilonu Tučímovou.
3) Schválení programu
Předsedající seznámil všechny přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva dle zveřejněné informace o jeho
konání. Mgr. Dočkalová sdělila, že na původní zasedání zastupitelstva dne 12. 12. 2017, které se pak z důvodu
neusnášeníschopnosti zastupitelstva (přítomno bylo pouze 6 členů zastupitelstva z 15, nutná je přítomnost alespoň 8
členů) nekonalo, byly materiály zaslány až 8. 12. 2017, resp. 9. 12. 2017, což dle ní je v rozporu s jednacím řádem, kdy
mají být materiály zaslány 7 dní předem. Předsedající se omluvil, že tak nemohl učinit z důvodu technických problémů,
kdy mu zkolaboval počítač, nicméně na víkend byly materiál zastupitelům k dispozici, tj. 4 dny předem.
Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva nebo veřejnosti, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/1/21/12/2017:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek dne 21. 12. 2017 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0

Zdrželi se 0

4) Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva dne 30. 11. 2017
Předsedající konstatoval, že byl sestaven, ověřen a vyvěšen zápis ze zasedání zastupitelstva dne 30. 11. 2017 a dotázal
se, zda má někdo z přítomných návrh na jeho úpravu či doplnění.
Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva nebo veřejnosti, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/2/21/12/2017:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek ze dne 30. 11. 2017.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0

Zdrželi se 0

5) Inventarizace majetku obce za rok 2017
Předsedající seznámil přítomné s povinností a podmínkami provádění inventarizace majetku obce za rok 2017, představil
návrh plánu inventarizace v průběhu ledna 2018 a návrhy na 9 členů inventarizační komise – Mgr. Marin Tázler (navržen
rovněž jako předseda komise), Marie Bujková, Jan Tučím, Roman Dittrich, Ing. Tomáš Kliment, Ing. Helena Erbenová,
Radka Fischová, Vlastimil Hovorka, Ing. Petr Váňa - s tím, že jejími členy nemají být zaměstnanci obce ani členové rady,
jelikož se podílejí na hospodaření s majetkem obce.
Ing. Erbenová se dotázala, zda by nepostačoval počet 6 členů komise. Ing. Kliment a předsedající sdělili, že fyzicky
inventura v jednotlivých objektech může probíhat po skupinkách 2 – 3 členů komise, je jen na předsedovi komise, jak
celý průběh zorganizuje, správci obecních nemovitostí (obecní úřad, obecní dvůr, Dělnický dům, obecní knihovna,

hasičárna, dům s pečovatelskou službou, areál fotbalového hřiště) jsou připraveni poskytnout potřebnou součinnost.
Navrženy předseda komise Mgr. Tázler souhlasil s počtem 9 členů komise.
Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva nebo veřejnosti, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/3/21/12/2017:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. schvaluje
plán k provedení komplexní inventury majetku obce Velký Osek (movité a nemovité věci, práva, závazky, pohledávky,
finanční prostředky) a hospodaření s ním za rok 2017 (inventarizační plán) v období od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2018 dle
přílohy tohoto usnesení;
II. zřizuje
9 – člennou ústřední inventarizační komisi za účelem provedení komplexní inventury majetku obce Velký Osek (movité a
nemovité věci, práva, závazky, pohledávky, finanční prostředky) a hospodaření s ním za rok 2017;
III. volí
členy ústřední inventarizační komise zřízené dle bodu II. tohoto usnesení následující osoby:
Marie Bujková, Roman Dittrich, Ing. Helena Erbenová, Radka Fischová, Vlastimil Hovorka, Ing. Tomáš Kliment, Mgr.
Martin Tázler, Jan Tučím, Ing. Petr Váňa, všichni bytem Velký Osek, přičemž předsedou inventarizační komise je
ustanoven Mgr. Martin Tázler;
IV. ukládá
ústřední inventarizační komisi provést komplexní (fyzickou, dokladovou) inventuru majetku obce Velký Osek (movité a
nemovité věci, práva, závazky, pohledávky, finanční prostředky) a hospodaření s ním za rok 2017 v době od 1. 1. 2018
do 31. 1. 2018;
V. ukládá
předsedovi ústřední inventarizační komise předložit zastupitelstvu obce Velký Osek zprávu o výsledcích provedené
komplexní inventury majetku obce Velký Osek (movité a nemovité věci, práva, závazky, pohledávky, finanční prostředky)
a hospodaření s ním za rok 2017 do 13. 2. 2018.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0

Zdrželi se 0

5) Koupě a prodej pozemků
a) koupě fotbalového hřiště – předsedající informoval, že se od června 2017 vedou jednání s novým majitelem
fotbalového hřiště společností OVARAN Securities, která navrhuje 3 možné varianty převodu do vlastnictví obce:
i) koupě za cca 2,8 mil. Kč (dle znaleckého posudku na tržní hodnotu) i s možností splátek ;
ii) směna za pozemky obce v obdobné hodnotě;
iii) snížením budoucích nákladů na vodovodním a kanalizačním připojení v lokalitě u fotbalového hřiště a na
pozemcích směrem na Volárnu;
Předsedající sdělil, že rada se kloní k variantě třetí, jelikož nejde o fyzicky výdej prostředků z rozpočtu obce, ale o snížení
budoucích příjmů obce ve výši kupní ceny cca 2,8 mil. Kč. Mgr Dočkalová a Ing. Erbenová sdělily, že se nad těmito
variantami musí zastupitelstvo zamyslet, že je třeba čas na úvahu a doplnit i podrobnější informace. Ing. Čech uvedl, že
variantu 2 nepodporuje, jelikož obec již mnoho pozemků nemá a obec by měla mít nějakou pozemkovou rezervu. Paní
Tučímová podporuje variantu č. 2. Předsedající tuto věc uzavřel, že o dalším průběhu jednání bude radu a zastupitelstvo
informovat.
b) koupě pozemku pod budoucí silnicí podél bývalých Českých dřevařských závodů (ČDZ) – předsedající uvedl, že
existuje shoda s novým majitelem ČDZ na odkupu obecních pozemků uvnitř areálu ČDZ z důvodu jeho pozemkové
sjednocení a proti tomu bude obci prodán pruh z pozemku podél severní strany ČDZ pro účely rozšíření sousední silnice
na dvouproudou. Za tímto účelem byl vyvěšen příslušný záměr na prodej obecních pozemků č. č. 765/10, č 710/2, č.
710/4, k němuž byly doručeny 2 nabídky. Ty byly na zasedání otevřeny RNDr. Munzarem a panem Fagošem, obě podala
společnost NOVODEVELOP (majitel ČDZ), obě obsahovaly požadovanou min. kupní cenu 1 000 Kč/m2, tj. celková kupní
cena 315 000 Kč.
c) prodej obecních pozemků č. 765/10, č 710/2, č. 710/4 a nově oddělený pozemek č. 765/14 v/u areálu bývalých
Českých dřevařských závodů - obec byla oslovena společností NOVODEVELOP k odkupu pruhu pozemku podél
stávající silnice u ČDZ o šířce cca 4 m z jejich pozemku č. 709/2 (nově oddělený pozemek č. 709/4 o výměře o 754 m2)
za cenu 418 Kč/m2, celkově tedy za 315 172 Kč.
Mgr. Dočkalová se optala, zda je k těmto návrhům zpracován znalecký posudek. Předsedající sdělil, že nikoliv, není to
povinností, jelikož cena je nastavena dle místních podmínek, tj. dle cen v daném místě a čase obvyklých, a v tomto
případě je zřejmé, že obec za m2 platí více než dvojnásobně méně než společnost. Smysl a účel této koupě a prodeje je
v zajištění pozemků pro dostavbu silnice podél severní strany ČDZ jako další přístupové cesty pro obyvatele čtvrti
Šanghaj. Dále předsedající ujistil Ing. Erbenovou, že smlouva o koupi části pozemku od společnosti bude vložena do
katastru nemovitostí dříve než smlouva o prodeji obecních pozemků.

Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva nebo veřejnosti, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/4/21/12/2017:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. bere na vědomí
Informace o možnostech odkupu fotbalového hřiště;
II. souhlasí
s prodejem pozemků č. 765/10 - výměra 91 m2, č. 710/2 - výměra 186 m2, č. 710/4 - výměra 38 m2, které se všechny
nacházejí v k. ú. a obci Velký Osek a jsou ve vlastnictví obce Velký Osek, IČ: 00235873, sídlem Revoluční 36, Velký
Osek, PSČ 281 51, dle listu vlastnictví č. 10001 vedeného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Kolín, a to společnosti NOVODEVELOP a.s., sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 04044711, za
kupní cenu 1 000 Kč/m2 za každý jednotlivý pozemek, tj. celková kupní cena bude činit 315 000 Kč, přičemž kupující
uhradí veškeré zákonné poplatky, daně a odvody související s tímto převodem vlastnictví;
III. souhlasí
s koupí části pozemku č. 709/2 jakožto nově odděleného pozemku č. 709/4 - výměra 754 m2 dle geometrického plánu č.
962 – 1176/2017, který se nachází v k. ú. a obci Velký Osek a od společnosti NOVODEVELOP a.s., sídlem Příkop 838/6,
Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 04044711, dle listu vlastnictví č. 1594 vedeného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Kolín, a to za kupní cenu 418 Kč/m2, tj. celková kupní cena bude činit 315 172 Kč, přičemž kupující
uhradí veškeré zákonné poplatky, daně a odvody související s tímto převodem vlastnictví;
IV. souhlasí
s pověřením pro starostu obce provést veškeré nezbytné kroky a právní úkony k naplnění bodu II. až IV. tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0

Zdrželi se 0

6) Převod práv a povinností budoucího kupujícího k bytu v č. p. 723
Sourozenci Dobřichovští, kteří se stali jakožto dědicové v roce 2017 po zesnulé paní Dobřichovské budoucími kupujícími
bytu č. 4 v obecním bytovém domě č. p. 723, požádali o umožnění převodu práv a povinnosti budoucího kupujícího
k tomuto bytu na pana Kazdu, bytem Velký Osek. Vzhledem k tomu, že kupní cena byla uhrazena paní Dobřichovskou
ještě za jejího života a pan Kazda nemá vůči obci nedoplatků, je možné s tímto převodem souhlasit.
Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva nebo veřejnosti, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/5/21/12/2017:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
souhlasí
s převodem veškerých práv a povinností budoucího kupujícího a nájemce bytu č. 4 v obecním bytovém domě č. p. 723 v
ulici Revoluční v k. ú. a obci Velký Osek, a to z budoucích spolukupujících Václava Dobřichovského, bytem Velký Osek,
ulice Kmochova, rok narození 1948, JUDr. Pavla Dobřichovského, bytem Praha 8, ulice Černého, rok narození 1946, a
Květoslavy Kupcové, bytem Velký Osek, ulice Kapitána Jaroše, rok narození 1952, na Miroslava Kazdu, bytem Velký
Osek, ulice Revoluční, rok narození 1989, za podmínky, že Miroslav Kazda bude plnit nadále veškeré povinnosti
budoucího kupujícího a nájemce výše uvedeného bytu č. 4 v č. p. 723 ve Velkém Oseku tak, jak je stanoveno v
příslušných smlouvách uzavřených mezi obcí Velký Osek a Václavem Dobřichovským, JUDr. Pavlem Dobřichovským a
Květoslavou Kupcovou.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0

Zdrželi se 0

7) Poplatek za odpady na rok 2018
Dle skutečných nákladů odpadového hospodářství v roce 2016 byla v souladu se zákonem č. 365/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, připravena nová vyhláška o místním poplatku za využívání systému nakládání
s komunálním odpadem pro rok 2018. Zastupitelstvu se doporučuje schválit předložený návrh obecně závazné vyhlášky
o místním poplatku za odpady pro rok 2018, a to ve výši na 550 Kč/rok/osoba zejména z toho důvodu, že občané obce
poměrně dobře třídí. Náklady na tříděný odpad jsou kryty z paušální části poplatku za odpady 250 Kč/rok/osoba (cca 580
tis. Kč) a z příjmů za tříděný odpad od společnosti EKO-KOM (cca 420 tis. Kč ročně). Náklady na směsný odpad činily
1 278 452,45 Kč a je navrhováno při počtu poplatníků 2 399 k 31. 12. 2016 stanovit příslušnou složku poplatku na 300
Kč/osoba/rok, přičemž skutečný náklad je na osobu ročně 533 Kč (v roce 2015 byl náklad 517 Kč/osoba při počtu
poplatníků 2 358). Při schválení poplatku ve výši 550 Kč/rok/osoba tak bude obec doplácet v roce 2018 ze svého
rozpočtu na náklady za směsný odpad ve výši cca 233 Kč/osoba/rok.
Paní Tučímová ukázala míru třídění plastů, papíru, skla, bioodpadu a dalších odpadů v obci Velký Osek za roky 2016 a
2017, díky čemuž obec skončila na 4. místě v třídění ve Středočeském kraji v kategorii obcí 2 000 – 10 000 obyvatel.
Dále představila návrh na zavedení 14-denního svozu směsného odpadu v zimním období leden – březen a listopad až
prosinec, jelikož v tomto období by měla být produkce tohoto dopadu shodná jako v období letním, a ti majitelé, jež topí
tuhými palivy nedřevěného původu (cca 50 % domácností v obci), na žádost obdrží speciálně označenou popelnici
(sněhovou vločkou) na popel. Na konci zimních měsíců by byl zaveden svoz bioodpadu, kam lze odkládat popel z dřeva

a z kuchyní. Touto změnou by mělo být dosaženo úspory cca 100 tis. Kč za rok, rovněž by mělo ke zlepšení třídění
odpadů a tím i snížení doplatku obce na občana.
Ing. Erbenová se dotázala na možnost zavedení třídění do každé domácnosti přidělením speciální popelnici.
Předsedající sdělil, že tento způsob třídění bude předmětem analýzy v roce 2018, ale takový svoz dům od domu může
být drahý v poměru k efektu zvýšení třídění odpadů, jelikož obec Velký Osek má hustou a tím snadno dostupnou síť
veřejných sběrných míst a třídění odpadů. Mgr. Dočkalová po úvaze nad skutečnými náklady navrhla zvýšit poplatek za
odpady v roce 2018 na 600 Kč na obyvatele z důvodu, aby obec doplácela méně na občana. Předsedající sdělil, že tento
návrh z důvodu stávajícího dobrého třídění odpadů nepodporuje.
Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva nebo veřejnosti, dal předsedající hlasovat nejprve o návrhu usnesení
Mgr. Dočkalové na zvýšení poplatku za odpady pro rok 2018 na 600 Kč/občan, resp. aby pohyblivá složka poplatku byla
400 Kč/občan, který nebyl přijat poměrem hlasů 1 pro, 10 proti, 2 se zdrželi. Následně dal předsedající hlasovat o
původním návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/6/21/12/2017:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
s účinností od 1. 1. 2018 obecně závaznou vyhlášku obce Velký Osek č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která je přílohou tohoto
usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 12

Proti 0

Zdrželi se 1

8) Provozování vodovodu a kanalizace od 2018, vodné a stočné na rok 2018
a) koncesní řízení na výběr provozovatele podtlakové kanalizace - na základě usnesení zastupitelstva ze dne 13. 12.
2016 bylo v průběhu roku 2016 provedeno další koncesní řízení na výběr provozovatele podtlakové kanalizace s dobou
koncese na 5 let. I přes přímé poptávání řady v regionu působících firem a uveřejnění na úřední desce obecního úřadu
v září a říjnu 2017, podal nabídku pouze jediný uchazeč, a to VODOS Kolín. Jeho nabídka na cenu stočného pro rok
2018 byla 77,03 Kč/m3 bez DPH, ačkoliv cena dle propočtů finančního modelu SFŽP měla být max. 50,92 Kč/m3 bez
DPH +- 10%. V koncesním řízení v roce 2017 společnost VODOS Kolín dal nabídku ve výši 64 Kč/m3 bez DPH.
Vzhledem k tak velké odchylce doporučila rada obce předložit tuto věc k rozhodnutí zastupitelstvu, kterému se
doporučuje vyloučit z koncesního řízení uchazeče VODOS Kolín, jelikož nedodržel koncesní dokumentace, když
v nabídce předložil vyšší cenu, než byla cena předpokládaná cena stočného. Tím bude koncesní řízení uzavřeno, jelikož
není jiná nabídka, obec bude provozovat kanalizaci samostatně. Místostarosta Fagoš podrobně informoval o provozování
kanalizace, veškeré náklady související s provozem kanalizací a dále představil tvorbu a návrh stočného pro rok 2018 viz
příloha zápisu. Předsedající poděkoval za dosavadní činnost pana Fagoše a jemu podřízených pracovníků při správě
kanalizace a dále uvedl, že i nadále bude pan Fagoš (nad rámec výkonu funkce místostarosty) pověřen zvláštní
smlouvou koordinací správy a údržby kanalizace v obci za účelem zajištění jejího bezproblémového fungování.
K dotazu Mgr. Dočkalové, zda se bude tvořit fond obnovy vodohospodářského majetku, předsedající uvedl, že v kalkulaci
stočného na rok 2018 je položka ve výši cca 800 tis. Kč, která má sloužit k průběžné obnově kanalizace, přičemž tuto
částku se budou snažit pracovníci kanalizace průběžnou údržbou čerpat jen v nejnutnějším případě, nespotřebované
prostředky se mohou převést do roku příštího a tím se kumulovat na tomto fondu. Mgr. Dočkalová poznamenala, že dle
kalkulace by mělo být stočné pro rok 2018 ve výši 52,12 Kč/m3, ale návrh rady je na 44,90 Kč/m3. Předsedající shrnul, že
pro rok 2018 je možnost buď přijmout nabídku na provozování kanalizace od společnosti VODOS Kolín, ale pak by
zastupitelstvo muselo schválit zvýšení stočného ze 40,87 Kč/m3 v roce 2017 na 77,03 Kč/m3. Nebo může zastupitelstvo
tuto nabídku odmítnout a stanovit stočné v rozmezí vlastní kalkulace do 52,12 Kč/m3, rada pro rok 2018 navrhla 44,90
Kč/m3, což je i tak o 4 Kč/m3 více než v roce 2017 a zároveň rozdílovou částku cca 580 tis. Kč, tj. cca 7 Kč/m3 ponese
(doplácí) obec ze svého rozpočtu. Tato částka cca 580 tis. Kč obsahuje zčásti i prostředky na obnovu majetku, které
obec bude vynakládat opravdu v nejnutnějším případě. Jednoduše řečeno, je vhodnější zvýšení stočného na reálnou
hodnotu, která bude skutečně vynaložena, než na kalkulovanou – předpokládanou částku, aniž by nakonec musela být
celá spotřebována. I to je důvod, proč rada nedoporučila přijmout nabídku společnosti VODOS Kolín na stočné pro rok
2018 ve výši 77,03 Kč/m3, jelikož tato cena neodpovídá realitě současného provozování kanalizace, o způsobu
provozování si VODOS v rámci koncesního řízení podrobnější informace neověřoval.
b) prodloužení smlouvy o provozování vodovodu s VODOS Kolín - smlouva o provozování vodovodu s VODOS Kolín na
konci roku 2017 po 2 letech vyprší, proto je třeba rozhodnout o jejím prodloužení o další 2 roky, nebo do doby
vysoutěžení nového dodavatele po dokončení vodovodu s dotací v letech 2018 – 2019. VODOS Kolín projevil zájem
nadále vodovod provozovat.
c) Stočné by s přihlédnutím ke kalkulaci mělo být navýšeno, přičemž rada doporučuje nikoliv o 11,25 Kč/m 3 bez DPH, ale
o 4,03 Kč/m3 bez DPH oproti roku 2017, a to vzhledem k reálným očekávaným tedy znamená ze 40,87 Kč/m3 v roce
2017 na 44,90 Kč/m3 v roce 2018. Zbývající část do kalkulace ve výši 7,22 Kč/m3 bez DPH, tj. vcelku cca 580 Kč bez
DPH ponese obec ze svého rozpočtu. Toto navýšení pro čtyřčlennou domácnost s paušálním stočným 35 m3/osoba/rok
bude za rok 2018 znamenat zvýšený výdaj o 649 Kč včetně DPH. Vodné pro rok 2018 se s ohledem na výstavbu
vodovodu z dotace v letech 2018 – 2019 navrhuje jako pro rok 2017 ve shodné výši 29,52 Kč/m3 bez DPH, zbývající část
do kalkulace provozovatele, tj. cca 44 tis. Kč bez DPH bude hradit obec z rozpočtu.

Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva nebo veřejnosti, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/7/21/12/2017:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. bere na vědomí
informace o průběhu koncesního řízení v roce 2017 na výběr provozovatele podtlakové kanalizace v obci Velký Osek;
II. souhlasí
a) s nepřijetím nabídky uchazeče VODOS s.r.o., sídlem Legerova 21, Kolín III, 280 02 Kolín, IČ: 475 38 457, s výší ceny
stočného 77,03 Kč/m3 bez DPH pro obec Velký Osek na rok 2018 podanou v koncesním řízení v roce 2017 na výběr
provozovatele podtlakové kanalizace v obci Velký Osek;
b)¨v souladu s čl. 6.1.2 a 10.3 Koncesní dokumentace na výběr provozovatele podtlakové kanalizace v obci Velký Osek
‚dále „koncesní dokumentace“) v roce 2017 s vyloučením uchazeče VODOS s.r.o., sídlem Legerova 21, Kolín III, 280 02
Kolín, IČ: 475 38 457, z koncesního řízení v roce 2017 na výběr provozovatele podtlakové kanalizace v obci Velký Osek,
jelikož výše Ceny stočného zadanou v Modelu uchazečem v koncesním řízení překročila výši Ceny stočného uvedenou
v tabulce na straně 11 koncesní dokumentace;
c) s ukončením koncesního řízení v roce 2017 na výběr provozovatele podtlakové kanalizace v obci Velký Osek bez
výběru uchazeče;
III. souhlasí
s provozováním podtlakové kanalizace v obci Velký Osek formou samostatného modelu;
IV. souhlasí
s pověřením pro starostu obce a radu obce činit veškerá nezbytná jednání a právní úkony k naplnění bodu II. a III. tohoto
usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 12

Proti 0

Zdrželi se 1

Usnesení č. ZO/8/21/12/2017:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
souhlasí
a) s uzavřením dodatku ke smlouvě o provozování vodovodu v obci Velký Osek se společností VODOS s.r.o., Legerova
21, Kolín III, 280 02 Kolín, IČ: 47538457, dle přílohy tohoto usnesení;
b) s pověřením pro starostu obce činit veškerá nezbytná jednání a právní úkony k naplnění písm. a) tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. ZO/9/21/12/2017:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. stanovuje
pro rok 2018 v obci Velký Osek vodné ve výši 29,52 Kč/m3 bez DPH a stočné ve výši 44,90 Kč/m3 bez DPH;
II. souhlasí
s mírou kalkulovaného zisku provozovatele vodovodu za rok 2018 ve výši max. 7 % z vynaložených nákladů na
provoz a údržbu vodovodu v obci Velký Osek v roce 2018.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0

Zdrželi se 0

9) Projekty obce - žádosti o dotace, příprava a realizace projektů
a) Oprava hřbitovní zdi
Probíhá od listopadu 2017 obnova hřbitovní zdi s pomocí dotace 700 tis. Kč od Ministerstva zemědělství za celkový
náklad cca 2 mil. Kč, dokončení do června 2018.
b) Zeleň v extravilánu obce
Byla podána žádost o 80% dotaci ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) na projekt výsadby zeleně a obnovy
polních cest směrem na Veltruby, na Tonici a směrem na Volárnu za celkový náklad cca 1,75 mil. Kč, realizace jaro –
podzim 2018. Žádost byla však po projednání s poskytovatelem stažena, jelikož neobsahovala veškeré podklady a bude
podána v roce 2018.
c) Bezdrátový rozhlas a digitální povodňový plán
V rámci projektu „Protipovodňová opatření pro obec Velký Osek“ proběhla instalace bezdrátového rozhlasu v obci za cca
1,9 mil. Kč. Dále je součástí tohoto projektu i zpracování digitálního povodňového plánu, umístění srážkoměru na horním
toku Bačovky (v obci Býchory), průtokoměru na středním toku Bačovky (na mostku v lokalitě Bačov) a vodoměrná lať na
mostku u Dělnického domu ve Velkém Oseku. Celkové náklady projektu jsou cca 2,7 mil. Kč s tím, že byla na něj

přiznána dotace ze SFŽP cca 1,8 mil. Kč. Na webu obce je k dispozici online stav hladinoměru na Bačově a srážkoměru
v Býchorech.
d) Výstavba chodníku v ulici Palackého
Dokumentace k územnímu rozhodnutí pro rekonstrukci a dostavbu chodníku a parkovacích stání včetně zelených pásů
v ulici Palackého, součástí návrhu jsou i 3 zvýšené přechody pro chodce v zájmu zvýšení bezpečnosti chodců a
zpomalení dopravy, bude předložena na stavební úřad během několika týdnů.
e) Vodovod
V polovině srpna 2017 obdržela obec vyrozumění SFŽP (MŽP) o přiznání dotace na stavbu vodovodu (nový vodovodní
přivaděč od TPCA, nový věžový vodojem, rozvody a přípojky v celé obci) ve výši cca 57,2 mil. Kč z celkových cca 90 mil.
Kč. Realizace se předpokládá od 2. poloviny roku 2017 do poloviny roku 2019, v současnosti obec čeká několik měsíců
na vyjádření poskytovatele dotace, zda podmínky výběrového řízení na zhotovitele jsou v souladu s jejich požadavky.
V souvislosti s touto akcí je třeba splnit i ukazatel nově napojených obyvatel na vodovod ve výši 1 698, celkově by na
zlepšené zásobování vodou mělo být napojeno 2 257 a vybudováno 15,23 km vodovodních řadů včetně přípojek. Jelikož
spolufinancování této akce bude pro obec velmi nákladné (cca 32 mil. Kč), je vhodné požadovat za připojení na vodovod
finanční spoluúčast od majitelů napojovaných nemovitostí. Obec bude muset využít investičního úvěru ve výši min. 25
mil. Kč se splatností min. 15 let. Po dokončení projektu bude soutěžen nový provozovatel vodovodu (koncesní řízení).
f) Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ
Ve spolupráci projektantů, ředitelek mateřské a základní školy a vedení obce se připravuje studie na přestavbu
obchodního střediska na min. 2 třídy pro mateřskou školu v přízemí a 3 třídy pro 1. stupeň základní školy v prvním patře.
Předpokládaný náklad (bez kupní ceny nemovitostí – pozemky a budova) je cca 20 mil. Kč bez DPH.
g) Dokumentace rekonstrukce Dělnického domu
Jelikož došlo k výměně projektanta na straně dodávající společnosti, byly práce na projektové dokumentaci ke
stavebnímu povolení na cca 3 měsíce zpomaleny, nicméně ke konci března 2018 by mělo být vydáno stavební povolení.
Náklad na realizaci se předpokládá na cca 35 mil. Kč bez DPH. V roce 2018 by mohla být zahájena rekonstrukce zadní
části, jejímž účelem je přestavba na novou knihovnu.
h) Oprava povrchu silnice v ulici Nádražní a rekonstrukce povrchu školních hřišť
Opětovně budou podány žádosti o dotaci na MMR na opravu – výměnu asfaltového povrchu silnice v ulici Nádražní za
cca 2,3 mil. Kč bez DPH s max. výší dotace 1 mil. Kč a na rekonstrukci – výměnu na umělý povrch školních hřišť za cca
4,5 mil. Kč s dotací cca 2,9 mil. Kč.
RNDr. Munzar zmínil, zda podmínky dotace u projektu zeleň v extravilánu obce umožňuje pořízení mobiliáře, a pokud
ano, že by bylo vhodné zakomponovat do projektu i mobiliář na vhodných místech, např. lavičky, stolky, kolostavy,
odpadkové koše. Předsedající a Ing. Čech, předseda Výboru životního prostředí, sdělili, že toto prověří a případně
navrhnou řešení. Na dotaz Mgr. Dočkalové uvedl předsedající, že pozemky pod silnicí v ulici Nádražní od sokolovny
směrem ke křižovatce ulic Nádražní a Palackého jsou ve vlastnictví obce, zbytek ulice Nádražní a ulice 9. května jsou ve
vlastnictví Českých drah, o jejich převodu obec jedná řadu let, bohužel ČD ani SĎC zatím nemají dořešeny majetkové
vztahy a nemohou se tak definitivně k požadavkům obce vyjádřit. Dále uvedla, že by bylo vhodné s majiteli obchodního
střediska a pozemků pod a okolo něho uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní, aby obec měla předkupní právo,
předsedající uvedl, že toto je předpokládáno.
Předsedající dále předložil dle závěru ze zastupitelstva obce ze září 2017 návrh na finanční spoluúčast majitelů
připojovaných nemovitostí na vodovod, který se má v letech 2018 – 2019 stavět za cca 90 mil. Kč s dotací cca 57,2 mil.
Kč, zbývající část má obec dofinancovat ze svého rozpočtu nebo z investičního úvěru, vše je odvislé od vysoutěžené
ceny na zhotovitele stavby, které se vede od poloviny prosince 2017, o výběru by mělo v únoru 2018 rozhodnout
zastupitelstvo obce. V kontextu předchozích diskusí předsedající uvedl, že jiný návrh na finanční spoluúčast majitelů
nemovitostí napojovaných na vodovod v rámci projektu „Vodovod Velký Osek – vodovodní přivaděč z TPCA, věžový
vodojem a rozvody v obci“ než ten, který předložil již v září 2017, neobdržel, tudíž se bude hlasobvat o finanční
spoluúčasti formou daru nebo účelového příspěvku ve výši 5 tis. Kč na rodinný dům a 3 tis. Kč na byt.
Ing. Erbenová navrhla, aby nebyla požadována žádná spoluúčast, že je to administrativní zátěž pro obecní úřad a že
předpokládané příjmy ve výši cca 3 mil. Kč z této spoluúčasti lze krýt z rozpočtu obce. Předsedající uvedl, že tato částka
není nijak zanedbatelná, že finanční spoluúčast byla vyžadována i při výstavbě plynofikace, kanalizace a obdobným
způsobem by tak měla být vyžadována i při výstavbě vodovodu, jelikož dojde k velmi výraznému zhodnocení napojených
nemovitostí a majitelé si také uvědomí, že takové záležitosti nejsou zadarmo. Mgr. Dočkalová uvedla, že řada lidí se
nedávno podílela na financování kanalizace, teď by měli opět na vodovodu, takže to pro ně může být finančně
vyčerpávající. Dále zmínila, že tato finanční spoluúčast může některé majitele odradit, takže pak bude mít obec problém
s naplněním ukazatelů aktivních přípojek, které vyžadují podmínky přidělené dotace. Předsedající uvedl, že je možné si
tuto finanční spoluúčast rozložit např. do měsíčních splátek po 1 000 Kč, aby tyto prostředky v době jejich přijímání měly
ještě reálnou hodnotu. K ukazatelům dotace uvedl, že počet aktivních přípojek se bude sledovat s tím, že pokud v roce
2020 (očekávaný rok uvedení vodovodu do provozu) nebude počet dostatečný, tak lze požádat o prodloužení termínu
k naplnění ukazatelů až do konce roku 2023. Obec se bude snažit občany motivovat a vysvětlovat jim, že je dobré mít
kvalitní, zdravotně vyhovující, stabilní zdroj pitné vody, je třeba vzít v potaz i úbytek podzemní vody ve studních.

Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva nebo veřejnosti, dal předsedající nejprve hlasovat o návrhu Ing.
Erbenové, aby se žádná finanční spoluúčast od majitelů nemovitostí napojovaných na vodovod nevyžadovala, který
nebyl přijat poměrem hlasů 3 pro, 9 proti, 1 se zdržel. Následně dal předsedající hlasovat o původním návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/10/21/12/2017:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. bere na vědomí
informace o připravovaných a realizovaných projektech;
II. souhlasí
se stanovením výše úhrady formou daru na ekologii nebo účelového příspěvku, jež může obec využít na financování
přípravy a realizace akce „Vodovod Velký Osek - vodovodní přivaděč od TPCA do Velkého Oseku, věžový vodojem,
propojení na stávající vodovodní řady a výstavba nových vodovodních řadů v obci“, takto:
i) za rodinný dům ve výši 5 tis. Kč;
ii) za bytovou jednotku v bytovém domě ve výši 3 tis. Kč;
III. souhlasí
s pověřením pro radu obce nebo starostu obce realizovat nezbytně nutné právní úkony a jednání k naplnění bodu I. a II.
tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 3

Zdrželi se 1

11) Rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu obce na rok 2017
Je vhodné radě obce jako každý rok dát pověření k přijetí závěrečného rozpočtového opatření, aby bylo nastavení
rozpočtu zarovnáno v rámci paragrafů na úroveň reálně očekávaného čerpání do konce roku 2017.
Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva nebo veřejnosti, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/11/21/12/2017:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
souhlasí
s pověřením pro radu obce schválit a realizovat závěrečné rozpočtové opatření k rozpočtu obce Velký Osek na rok 2017,
kterým se upraví jednotlivé položky a paragrafy rozpočtu obce Velký Osek na rok 2017 tak, aby k 31. 12. 2017 nebyla
žádná rozpočtovaná položka a rozpočtovaný paragraf rozpočtu obce Velký Osek na rok 2017 překročena přes 100%
plnění.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0

Zdrželi se 0

12) Rozpočtový výhled obce na roky 2018 – 2020 a rozpočet obce na rok 2018
a) plnění rozpočtu v roce 2017
Plnění rozpočtu obce Velký Osek v měsících leden až říjen 2017 zatím vykazuje rozdíl mezi příjmy po konsolidaci
38 750 858,37 Kč a výdaji po konsolidaci 31 928 970,57 Kč ve výši + (plus) 6 821 887,80 Kč. Převážná většina výdajů je
kryta z vlastních zdrojů. V prosinci 2017 rada provede závěrečné rozpočtové opatření s ohledem na příjmy z dotací a
výdaje v prosinci 2017.
b) rozpočtový výhled na roky 2018 – 2020
Byl rovněž připraven rozpočtový výhled obce na roky 2018 – 2020, přičemž příjmy a výdaje jsou vždy rovny i s případnou
pomocí cizích zdrojů. Ke splácení je třeba dodat, že v roce 2017 obec doplatila úvěr ČS na bytový dům a dále úvěr na
zateplení školy a školky, tím odpadne roční náklad cca 1,6 mil. Kč, a proto je předpokládáno, že od roku 2019 může obec
splácet cca 2,5 mil. Kč ročně na min. 15-letý investiční úvěr ve výši 25 mil. Kč pro spolufinancování výstavby vodovodu
za cca 85 mil. Kč v letech 2018 až 2019, protože obec získala v roce 2017 dotaci od SFŽP okolo 60 %.
c) rozpočet na rok 2018
V průběhu listopadu byl ve spolupráci starosty, rady obce a řediteli příspěvkových organizací (MZŠ a MŠ) připraven
návrh rozpočtu obce Velký Osek na rok 2018, kdy příjmy jsou ve výši 92 055 000 Kč a výdaji ve stejné výši, přičemž obec
bude splácet v roce 2018 na dlouhodobých závazcích 2,25 mil. Kč (úvěr ČSOB a SFŽP na kanalizaci 2,25 mil. Kč).
Návrh rozpočtu byl odvozen od plnění rozpočtu v roce 2017, od předpokládaných výnosů daní od státu pro rok 2018 dle
propočtu RUD z kalkulačky na www.smocr.cz (poníženo o cca 10 % jako odchylka v případě poklesu vývoje ekonomiky),
k tomu je třeba ještě připočítat příjem z daně z nemovitosti ve výši cca 3 mil. Kč, 1,1 mil. Kč z poplatku na odpady,
příspěvek na výkon státní správy cca 850 tis. Kč. Příspěvek na provoz MZŠ je navrhován ve výši 2,50 mil. Kč (z toho 350
tis. Kč určeno do investičního fondu na krytí odpisů), dále je 400 tis. Kč je určeno na projekt IROP k zajištění
bezbariérovosti - výtah), dále je vyčleněno cca 200 tis. Kč na krytí nákladů spojených s bezúplatným nájmem spolků,
dále 250 tis. Kč na opravu střechy a 0,7 mil. Kč na opravu sociálního zařízení. Příspěvek pro MŠ je navržen ve výši 1,25
mil. Kč. Dále se předpokládá příprava projekce na rozšíření kapacit MŠ a ZŠ v souvislosti s rostoucím počtem dětí a
nutností k 1. 9. 2020 zajistit docházku 2-letých dětí do mateřské školky. Pro podporu aktivit spolků v obci je vyčleněna
částka až 400 tis. Kč (navýšení o 50 tis. Kč oproti roku 2017). Návrh rozpočtu na rok 2018 včetně podrobnějšího rozpisu
daňových příjmů byl vyvěšen na úřední desce od 27. 11. 2017 do zasedání zastupitelstva, tj. 15 dní před projednáním
v zastupitelstvu dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. S rozpočtem souvisí oprávnění pro radu obce

jej v průběhu roku upravovat rozpočtovými opatřeními ve výši až 500 tis. Kč pro jednotlivý paragraf na příjmové nebo
výdajové stránce rozpočtu bez možnosti změny celkových ukazatelů příjmů nebo výdajů.
d) plán investic 2018 – 2023
Obec by měla pro své vlastní potřeby i potřeby podávání žádostí aktualizovat plán investic, který byl vytvořen v roce
2014. Původní návrh vzešel z projednání s věcnými výbory, radou a dále dle aktuální potřeby, může být doplněn na
zasedání zastupitelstva. Z aktuálního znění plánu je řada aktivit projekčně rozpracovaných či v realizaci, projekt
úsporných opatření v základní a mateřské škole metodou EPC a projekt bezdrátového rozhlasu byly již dokončeny.
V tomto duchu by měl být investiční plán aktualizován. V dalších letech jsou prioritními projekty vodovod za cca 90 mil.
Kč (již přidělena dotace ze SFŽP ve výši cca 57,2 mil. Kč), dále rekonstrukce Dělnického domu za cca 40 mil. Kč,
přestavba obchodního střediska na mateřskou a základní školu za cca 25 mil. Kč, lze uvažovat o rekonstrukci domu
s pečovatelskou službou pro 12 bytů a zázemí správce a pečovatelské služby v nákladu cca 12 – 15 mil. Kč. K realizacím
bude dle možností využíváno dotačních zdrojů, jinak by obec musela vše financovat ze svého.
e) podpora obce spolkům a organizacím na volnočasové, zájmové a kulturně-společenské aktivity
Návrh rozpočtu předpokládá k rozdělení částku až 400 tis. Kč na přímou finanční podporu spolkům a jiným subjektům na
organizaci volnočasových, kulturních a společenských aktivit, která se bude rozdělovat na podkladě žádostí a po jejich
vyhodnocení Výborem sociálním na zasedání zastupitelstva v únoru 2018. Dále lze předpokládat náklad obce na krytí
provozu využívaných prostor spolky v obecních nemovitostech – tělocvična, školní hřiště, gymnastický sál v základní
škole, velký sál a divadelní prostory Dělnického domu, zasedací místnost obecního úřadu, fotbalové hřiště a kabiny aj.,
což lze odhadovat na cca 500 tis. Kč.
f) odměny členů zastupitelstva obce od roku 2018
V souvislosti se změnou zákona o obcích od 1. 1. 2018 je třeba znovu přijmout usnesení o odměnách neuvolněných
členů zastupitelstva – členové rady a předsedové výborů. Od 1. 1. 2018 lze pro neuvolněného místostarostu stanovit
měsíční odměnu až 27 613 Kč, současný stav je 13 tis. Kč/měsíc, pro neuvolněné členy rady je možné stanovit odměnu
až 6 136 Kč měsíčně, v současnosti je 1 800 Kč a neuvolněnému předsedovi výboru je možné stanovit odměnu až do
výše 3 068 měsíčně, současnost je 1 700 Kč za měsíc, více viz nařízení vlády č. 318/2017 Sb. Nebude-li jiných návrhů,
lze přijmout usnesení, kterým se potvrdí výše uvedené odměny nastavené od listopadu 2014.
Mgr. Dočkalová se zeptala, zda se předpokládá využití státních dotací na pečovatelské služby, na což předsedající sdělil,
že toto nelze očekávat, jelikož obec není registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, získat takové oprávnění je
velmi obtížné, jelikož je v podstatě uzavřený okruh poskytovatelů na krajské úrovni, prostředky ze státní dotace jsou již
v současnosti nedostačující a řada poskytovatelů se potýká každý rok s problémem financování těchto služeb. Lze v této
záležitosti uvažovat o spolupráci s okolními obcemi nebo městem Kolín, resp. jeho organizacemi, pokud se zrekonstruuje
dům s pečovatelskou službou a bude dostatečná poptávka po těchto službách.
Mgr. Dočkalová navrhla s ohledem na rozsáhlou a odpovědnou činnost členů rady obce, aby jim byla odměna od roku
2018 navýšena na 3 000 Kč a předsedům výborů by odměnu zrušila. Předsedající sdělil, že u členů rady si jejich práce
váží, aby se tedy k tomuto návrhu případně vyjádřili sami, ale u předsedů výborů s tím nesouhlasí, jelikož např. Ing. Čech
jako předseda Výboru životního prostředí nebo Mgr. Křičková jako předsedkyně Sociálního výboru pracuje poměrně
intenzivně a odměna jim kryje jen některé nezbytné náklady, např. telefonování, využívání vlastních dopravních a
technických prostředků (např. auto, počítač, mobilní telefon), související s výkonem této předsednické funkce. Mgr,
Dupák sdělil, že by ponechal odměny tak, jak jsou, že nedělá radního pro peníze, ale že spíše navrhuje zvýšit odměnu
Ing. Čechovi a Mgr. Křičkové vzhledem k jejich intenzivní práci ve výborech na 2 500 Kč měsíčně. Ing. Čech a Mgr.
Křičková sdělili, že netrvají na zvýšení odměn. Členové rady RNDr. Munzar a paní Tučímová uvedli, že také svou práci
dělají zejm. z důvodu pomoci obci a nikoliv pro peníze, proto by ponechali odměny tak, jak jsou. Mgr. Dočkalová i Mgr.
Dupák své návrhy na úpravu odměn po diskusi stáhli, a proto se o nich nehlasovalo.
Mgr. Dočkalová dále uvedla, že nesouhlasí s tím, aby rada obce mohla přijímat neomezený počet rozpočtových opatření
mezi zasedáními zastupitelstva, že rozpočtové opatření považuje za výjimečnou pravomoc rady, a proto navrhuje, že
rada obce může přijmout mezi zasedáními rozpočtové opatření pouze jedno. Předsedající uvedl, že zastupitelstvo
dostává průběžnou informaci o plnění rozpočtu a o přijatých rozpočtových opatřeních, která jsou přijímána v nezbytně
nutných případech na jednání rady obce, tímto hrozí, že se bude muset svolávat mimořádné zastupitelstvo častěji a
nakonec nemusí být přijato žádné rozpočtové opatření, když se zastupitelstvo nesejde, jako se tomu stalo 12. 12. 2017.
Přijímání rozpočtových opatření radou obce není nic neobvyklého, je to standardní způsob reakce na aktuální vývoj
hospodaření a potřeby obce a jejích obyvatel. O tomto pověření pro radu přijímat k rozpočtu obce na rok 2018
rozpočtová opatření do 500 tis. Kč na jednotlivém paragrafu byla shoda hlasovat samostatně.
Nejprve se hlasovalo o návrhu Mgr. Dočkalové, aby rada obce měla oprávnění přijímat k rozpočtu obce na rok 2018
rozpočtová opatření do 500 tis. Kč na jednotlivém paragrafu bez tohoto, aniž by se měnil celkový ukazatel příjmů nebo
výdajů, a to pouze jednou mezi zasedáními zastupitelstva, přičemž tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 4 pro, 5 proti,
3 se zdrželi. Předsedající dal tedy hlasovat o původním návrhu usnesení, že rada obce by měla oprávnění přijímat
k rozpočtu obce na rok 2018 rozpočtová opatření do 500 tis. Kč na jednotlivém paragrafu bez tohoto, aniž by se měnil
celkový ukazatel příjmů nebo výdajů, a to bez omezení mezi zasedáními zastupitelstva, který nebyl přijat poměrem hlasů
7 pro, 6 proti, nikdo se nezdržel.

Následně, jelikož již nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva nebo veřejnosti, dal předsedající hlasovat o návrhu
investičního plánu, rozpočtu na rok 2018, rozpočtového výhledu na roky 2018 - 2020, podpoře pro spolky a organizace
z rozpočtu obce na rok 2018 a o odměnách neuvolněných členů zastupitelstva.
Usnesení č. ZO/12/21/12/2017:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. souhlasí
s využitím částky ve výši až 400 tis. Kč z rozpočtu obce Velký Osek na rok 2018 pro přímou finanční podporu činnosti
spolků, sdružením a neziskovým organizacím působících v obci Velký Osek nebo aktivně pracujícími s obyvateli obce
Velký Osek i mimo území obce Velký Osek;
II. schvaluje
rozpočet obce Velký Osek na rok 2018 dle obsahu přílohy tohoto usnesení, z něhož vyčleňuje částka:
a) na provoz Mateřské školy Velký Osek příspěvek ve výši 1 250 000 Kč;
b) na provoz Masarykovy základní školy Velký Osek příspěvek ve výši 3 650 000 Kč, přičemž 350 000 Kč je určeno do
investičního fondu na odpisy k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková
organizace používá pro svou činnost; takto použité prostředky se z investičního fondu převádějí do výnosů příspěvkové
organizace;
c) na investici v Masarykově základní škole Velký Osek ve výši 400 tis. Kč spočívající v přípravě a realizaci projektů na
řešení bezbariérovosti s pomocí dotace z IROP, přičemž nespotřebované prostředky z předcházejícího roku 2017
vyčleněné na tento účel se Masarykově základní škole Velký Osek ponechávají k využití v roce 2018, avšak současně se
odečítají od celkové výše částky 400 tis. Kč určené na tento účel;
III. schvaluje
rozpočtový výhled obce Velký Osek na roky 2018 - 2020 dle přílohy tohoto usnesení;
IV. schvaluje
plán investičních aktivit obce Velký Osek na roky 2018 – 2023 dle přílohy tohoto usnesení, přičemž tento plán je možné
aktualizovat vždy dle potřeby, nejméně však 1-krát za 2 roky;
V. schvaluje
od 1. 1. 2018 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a s jeho
prováděcím nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách členů zastupitelstev územních samosprávných celků, měsíční
odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva obce vykonávající funkci takto:
a) místostarosta obce ve výši 13 000 Kč měsíčně;
b) člen rady obce ve výši 1 800 Kč měsíčně;
c) předseda výboru obce ve výši 1 700 Kč měsíčně.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0

Zdrželi se 0

12) Různé
Předsedající uvedl, že by bylo vhodné stanovit termíny pro zasedání zastupitelstva v dalším roce 2018, ale že jsou
vzhledem k předpokládanému termínu komunálních voleb počátkem října 2018 navrženy jen do září 2018.
Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva nebo veřejnosti, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/13/21/12/2017:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
termíny zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek v roce 2018 takto:
20. 2. 2018, 24. 4. 2018, 19. 6. 2018, 11. 9. 2018.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0

Zdrželi se 0

13) Informace z rady obce a výborů zastupitelstva
a) informace z rady obce – starosta a místostarosta informovali, že na jednání rady obce byl představen firmou
FRESTON podnikatelský záměr v areálu bývalého STAKONu, dnes STROJEX, na termické zplyňování plastů
s výstupem olej a bez dopadů do okolí; dále informoval starosta o soukromém záměru parcelovat v lokalitě Za Lávkami
ve čtvrti Šanghaj u fotbalového hřiště namísto bytových domů nově rodinné domy, dále o nerealizaci obchodu
společnosti COOP v této lokalitě, jelikož dle vyjádření COOP by se jim obchod ekonomicky nevyplatil. Jsou vedena
jednání se SŽDC a ČD o úpravě železničních přejezdů na Šanghaj a na Stráž, kdy navrhují tyto organizace nadjezdy,
obec požaduje podjezdy s podchodem v železniční stanici na Šanghaj, jde o dlouhodobou záležitost, která by se mohla
realizovat po roce 2025, dále se příští rok začne jednat o opravě železniční stanice.

b) starosta – informoval, že nebude uveřejněn v prosincovém Osečanu článek Ing. Otty, jelikož zkresleně informuje o
stavu financí obce, kdy použití slova „alarmující“ mate občany, že obec Velký Osek hospodaří špatně. Ačkoliv jeho
tvrzení vychází z číselných údajů ministerstva financí, tak k 30. 6. 2018, nikoliv už k 30. 9. 2018, tak nelze takto
jednostranně, účelově a bez dalšího vysvětlení označit stav financí obce za „alarmující“, když staví dlouhodobé a
krátkodobé závazky (investiční úvěry, fakturace) a příjmy obce, když úvěry jsou spláceny dle předem dohodnutých
splátkových kalendářů, na rozdíl od doby, kdy Ing. Otta jako starosta sám tyto splátkové kalendáře nedodržoval.
Předsedající uvedl, že obec disponuje na účtu cca 20 mil. Kč a banky a poskytovatelé dotací vyhodnocují finanční situaci
obce jako dobrou, jinak by jí neposkytovaly úvěry či dotace. Starosta zdůraznil, že stav hospodaření obce je velmi dobrý,
všechny závazky jsou hrazeny ve lhůtách splatnosti, o tom mj. vypovídá i rozpočet a výhled obce do dalších let, tak jak
jej schválilo samo zastupitelstvo, které je stejně jako občané informováno o tom, jaký je stav hospodaření, ať již průběžně
nebo např. při schvalování závěrečného účtu, při schvalování inventarizací atd. RNDr. Munzar uvedl, že investiční úvěry
do majetku obce – kanalizace, vodovod - jsou zcela běžné, staví se tak i rodinné domy z hypoték. Ing. Otta sdělil, že
chtěl jen informovat občany. Starosta reagoval, že tak sám činí v Osečanu, bude tak činit i nadále a že každý dokáže
hodnotit práci obce minulého a současného vedení, kdy se v posledních letech realizuje řada projektů. Obec hospodaří
odpovědně, splácí a hradí závazky, které se schválí a dohodnou.
14) Diskuse
a) Na dotaz Mgr. Dočkalové sdělil předsedající, že na odmítnutí obce vrátit část dotace ve výši 800 tis. Kč na dostavbu
kanalizace byla z ministerstva životního prostředí poslána odpověď, že předávají záležitost k dalšímu postupu
ministerstvu financí.
b) Mgr. Dočkalová se dotázala, zda byla dořešena majetková situace kolem kanalizačního přivaděče do Kolína.
Předsedající sdělil, že zatím se řeší smlouvy o provozování 3 vlastníků navazujících vodohospodářských infrastruktur, že
vlastnictví přivaděče se zatím neřeší, je ve vlastnictví města Kolín. Bohužel je ta situace nevyvážená, jelikož společnost
VODOS jednostranně o cca 3 Kč/m3 bez předchozího projednání navýšila cenu za předání a čištění odpadní vody na
čistírně odpadních vod Kolín, a to cca 14 dní poté, co byla sestavena kalkulace na stočné v obci Velký Osek na rok 2018,
o tomto provozování a nákladech budou ještě vedena jednání s obcí Veltruby, městem Kolín a VODOS Kolín. Bohužel
nebyla naplněna dohoda z roku 2002 o jedné tarifní zóně v obcích Velký Osek, Veltruby a Kolín, zejm. z důvodu
nedostatku politické vůle města Kolína, zřejmě proto, že by muselo dojít ke zvýšení stočného ve městě Kolín.
c) Ing. Otta zmínil, že by bylo vhodné, aby se obec starala o veřejné prostranství – chodníky a zeleň v ulici V Zahradách.
Předsedající sdělil, že jde o prostranství v soukromém vlastnictví, že zásadní zásahy nelze činit bez souhlasu vlastníka.
Bohužel tyto pozemky obec v minulosti nedokázala získat a dohoda o bezúplatném převodu zatím není možná. Pozemky
soukromého vlastníka jsou v exekuci a je tak omezena dispozice s nimi. I nadále se tato věc bude řešit, údržba bude
v rozsahu nezbytném. Rovněž Ing. Otta požádal o odklizení zbytků po práci kameníku na hřbitově, což předsedající
přislíbil učinit s pomocí firmy realizující opravu hřbitovní zdi.
Jelikož nebylo dalších dotazů a připomínek, předsedající poděkoval přítomným za účast na zasedání a zasedání
ukončil. Na zasedání bylo přítomno 12 občanů z veřejnosti. Další, 25. zasedání zastupitelstva se bude konat dne
20. 2. 2018 od 19 hod. na obecním úřadě Velký Osek.
Ve Velkém Oseku dne 21. 12. 2017
Zápis byl vyhotoven dne: 31. 12. 2017
Zapisovatel: Ilona Tučímová
Ověřovatelé: Petr Freitag v. r., ……………………………, dne ……………
Ing. Petr Váňa v. r., …………………………, dne ……………
Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal v. r., …………………………., dne …………

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/1/21/12/2017 – Schválený program zasedání zastupitelstva dne 21. 12. 2017
Schválený program zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 21. 12. 2017
1) Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva dne 30. 11. 2017
2) Inventarizace majetku obce za rok 2017
3) Koupě a prodej pozemků
a) koupě fotbalového hřiště
b) koupě pozemku pod budoucí silnicí kolem bývalých Českých dřevařských závodů
c) prodej obecních pozemků č. 765/10, č 710/2, č. 710/4 a nově oddělený pozemek č. 765/14 v/u areálu
bývalých Českých dřevařských závodů
4) Převod práv a povinností budoucího kupujícího k bytu v č. p. 723
5) Poplatek za odpady na rok 2018
6) Provozování vodovodu a kanalizace od 2018, vodné a stočné na rok 2018
koncesní řízení na výběr provozovatele podtlakové kanalizace
prodloužení smlouvy o provozování vodovodu s VODOS Kolín
vodné a stočné na rok 2018
7) Projekty obce – žádosti o dotace, realizované a připravované projekty
8) Rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu obce na rok 2017
9) Rozpočtový výhled obce na roky 2018 – 2020 a rozpočet obce na rok 2018
investiční plán na roky 2018 – 2023
podpora obce spolkům a organizacím na volnočasové, zájmové a kulturně-společenské aktivity
odměny členů zastupitelstva obce od roku 2018
10) Různé
návrh termínů zasedání zastupitelstva v roce 2018
11) Informace z rady obce a výborů zastupitelstva
12) Závěr

Příloha č. 2 zápisu z 24. zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 21. 12. 2017 - Prezenční listina
Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce (řazeno abecedně):

Podpis:

Ing. Svatopluk Čech

Ing. Svatopluk Čech, v. r.

Mgr. Hana Dočkalová

Mgr. Hana Dočkalová, v. r.

Roman Dittrich

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

Mgr. Pavel Drahovzal

Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.

Mgr. Michal Dupák

Mgr. Michal Dupák, v. r.

Ing. Helena Erbenová

Ing. Helena Erbenová v. r.

Jan Fagoš

Jan Fagoš, v. r.

Petr Freitag

Petr Freitag, v. r.

Ing. Tomáš Kliment

Ing. Tomáš Kliment, v. r.

Roman Konyvka

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

Bc. Veronika Křičková

Bc. Veronika Křičková, v. r.

RNDr. Jakub Munzar

RNDr. Jakub Munzar, v. r.

Mgr. Martin Tázler

Mgr. Martin Tázler, v. r.

Ilona Tučímová

Ilona Tučímová, v. r.

Ing. Petr Váňa

Ing. Petr Váňa, v.r.

Příloha č. 3 k usnesení č. ZO/3/21/12/2017 – Inventarizační plán 2017
Plán k provedení komplexní inventury majetku obce Velký Osek (movité a nemovité věci, práva, závazky, pohledávky,
finanční prostředky) a hospodaření s ním za rok 2016 (inventarizační plán) v období od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2018

Účetní jednotka: Obec Velký Osek
IČO: 00235873
Schvaluje a vydává: Zastupitelstvo obce Velký Osek
Platnost: od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2018
Ve smyslu zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a prováděcího předpisu vyhlášky
Ministerstva financí č. 270/2010 je stanoven tento plán inventarizace majetku obce Velký Osek za rok 2017:
a) Periodická inventura majetku obce pro inventarizační položky (seznam inventurních soupisů) bude zahájena dne 1. 1.
2018 a ukončena nejpozději dne 31. 1. 2018. Z této inventury bude pořízen inventurní soupis majetku a zpráva o
provedené inventarizaci.
b) Zahájení činnosti ústřední inventarizační komise pro inventarizační položky je ke dni 1. 1. 2018 a ukončení její činnosti
je ke dni 31. 1. 2018.
c) Zpracování inventurních soupisů bude ukončeno dne 31. 1. 2018. Veškeré inventarizační a zúčtovatelné
inventarizační rozdíly musí být proúčtovány k datu zpracování účetní závěrky. Zpráva o provedené inventarizaci bude
zpracována do 13. 2. 2018 a předložena zastupitelstvu obce do 13. 2. 2018.
d) Při inventarizaci majetku obce se postupuje dle příslušné směrnice obecního úřadu obce Velký Osek k inventarizaci
majetku obce a jejích organizačních složek. Členové ústřední inventarizační komise jsou povinni postupovat dle vyhlášky
č. 270/2010 Sb. a dle příslušných směrnic k inventarizaci obce. Za tímto účelem jsou povinni se členové ústřední
inventarizační komise s příslušnými předpisy seznámit a dále rovněž se závaznými vzorovými tiskopisy, inventurními
soupisy majetku obce, a to nejpozději do 1. 1. 2018. Všichni členové ústřední inventarizační komise jsou povinni účastnit
se školení k provádění inventarizace a k seznámení se s potřebnými právními předpisy, směrnicemi včetně těch o
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále jsou všichni členové ústřední inventarizační komise povinni se
fyzicky účastnit inventarizace majetku obce, podepisovat dle podpisových vzorů (záznamů) příslušné inventurní soupisy
a další dokumenty potřebné, využité nebo zpracované při inventarizaci majetku obce, dbát pokynů předsedy ústřední
inventarizační komise a dodržovat usnesení (rozhodnutí) ústřední inventarizační komise nebo zastupitelstva obce.
e) K zajištění inventarizace majetku obce se zřizuje tato ústřední inventarizační komise:
Předseda: Mgr. Martin Tázler
Členové: Marie Bujková, Roman Dittrich, Ing. Helena Erbenová, Radka Fischová, Vlastimil Hovorka, Ing. Tomáš Kliment,
Jan Tučím, Ing. Petr Váňa
f) Druh majetku: veškeré pozemky, stavby, drobný dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, ostatní
dlouhodobý hmotný majetek, nehmotný dlouhodobý majetek, drobný nehmotný dlouhodobý majetek, zásoby,
nedokončený dlouhodobý majetek, hotovost, běžné účty, pohledávky, závazky, vlastní zdroje, podrozvahová evidence,
(finanční dlouhodobý majetek).
Ve Velkém Oseku dne 21. 12. 2017 schváleno zastupitelstvem obce Velký Osek.
Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce Velký Osek
razítko obecního úřadu
Mgr. Martin Tázler …………………………………………
Marie Bujková ………………………………………………
Roman Dittrich ……………………………………………
Ing. Helena Erbenová ……………………………………
Radka Fischová ……………………………………………
Vlastimil Hovorka …………………………………………
Ing. Tomáš Kliment …………………………………………
Jan Tučím ……………………………………………………
Ing. Petr Váňa ………………………………………………

Příloha č. 4 k usnesení č. ZO/6/21/12/2017 – Obecně závazná vyhláška obce Velký Osek č. 3/2017 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
OBEC Velký Osek

Obecně závazná vyhláška obce Velký Osek č. 3/2017,
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 21. 12. 2017 v souladu
s § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm.
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1)
(2)

Obce Velký Osek touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na správním území obce Velký Osek (dále jen „poplatek“).
1
Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).
Článek 2
Poplatník
2

(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí :
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt
delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po
dobu delší 3 měsíců
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravující azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího
dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví rodinný dům, byt nebo stavbu určenou k individuální rekreaci ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, má-li k rodinnému domu,
bytu nebo stavbě určené k individuální rekreaci vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a
nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící
v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce, Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob,
3
jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.
Článek 3
Ohlašovací a registrační povinnost
(1)

(2)

(3)

1

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu
povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo
úlevu od poplatku.
Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo
pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené
k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem,
uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit
orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud
nejsou byty očíslovány.

§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních
poplatcích“)
2
§ 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

(4)

(5)

(6)

Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti
v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo
rodinnému domu.
Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o
Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro
4
doručování.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy
5
nastala.
Článek 4
Sazba poplatku

(1) Sazbu poplatku činí 550,- Kč za kalendářní rok a je tvořena;
a) z částky 250,- Kč za osobu uvedenou v čl. 2 odst. 1 a za 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 poplatníka a kalendářní rok.
(2) Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za
osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
(3)
V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo
rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která
odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v
6
průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.
Článek 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný jednorázově v období od 1. 1. do 31. 3. příslušného roku, pro který je schválen.
(2) Vznikne-Ii poplatková povinnost u poplatníka nebo společného plátce uhradit poplatek po lhůtě splatnosti dle odst. (1), je
poplatek splatný do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do
konce příslušného kalendářního roku.
Článek 6
Osvobození
(1)
Od poplatku je osvobozena fyzická osoba podle čl. 2 odst. 1 písm. a), která je
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo
školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s
rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo
c)
umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo
chráněném bydlení.
(2)

Od poplatku se osvobozují v daném kalendářním roce:
a) fyzické osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P,
b) fyzické osoby dle článku 2, odst. (1) písm. a) bod 1. – 4. které se v kalendářním roce nezdržují v obci za dobu pobytu déle
než 6 po sobě jdoucích kalendářních měsíců,
c) fyzické osoby dle článku 2, odst. (1) písm. a) bod 1. – 4. , které se narodí v průběhu kalendářního roku,
d) fyzické osoby dle článku 2, odst. (1) písm. a) bod 1. – 4. kterým vznikne pobyt v obci v průběhu kalendářního roku,
e) fyzické osoby dle článku 2, odst. (1) písm. b), u kterých dojde k nabytí vlastnictví rodinného domu, bytu nebo stavby
určené k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku

____________________________________
3

§ 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
5
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
6
§ 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích
4

Článek 7
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním
7
výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto
8
zvýšení je příslušenstvím poplatku.
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
a nerozdílně.

zástupců

nebo

opatrovníků

více,

jsou

povinni

plnit

poplatkovou

povinnost

společně

Článek 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1) Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Velký Osek č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 13. 12. 2016 a 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 pro svoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na správním území obce Velký Osek ze dne 28.02.2017.
(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
Článek 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.

____________________________________
7
8

§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

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

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Velký Osek č. 3/2017
Výše poplatku dle čl. 4 odst. 1 obecně závazné vyhlášky obce Velký Osek č. 3/2017
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 2018 část dle písm. b) místního poplatku

1

Částka
skutečných
nákladů
v
roce
2016
v
Kč
na sběr a svoz netříděného, směsného komunálního odpadu kat. číslo 20 03 01

3

Počet obyvatel 31. 12. 2016
Zdroj:(údaj http://www.risy.cz nebo http://www.czso.cz )
Počet rekreačních nebo trvale neobydlených

4

Počet obyvatel pro výpočet řádek 2 + 3

2

5

Náklad na osobu Kč

1 278 452,45
2 349
50
2 399
532,91

Zaokrouhleno

533,-

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. 2018 do 31. 3. 2018 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 2018-Novák č.p.….“.

Příloha č. 5 – prezentace k bodu 8) Provozování vodovodu a kanalizace od 2018, vodné a stočné na rok 2018

Příloha č. 6 k usnesení č. ZO/8/21/12/2017 – Dodatek č. 2 ke smlouvě o provozování vodovodu v obci Velký Osek
se společností VODOS s.r.o., Legerova 21, Kolín III, 280 02 Kolín, IČ: 47538457
Dodatek č. 2
ke smlouvě o provozování vodovodu obce Velký Osek uzavřené dne 1.2.1995 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.12.2015
Smluvní strany:
Vlastník:
IČ:

Provozovatel:
IČ:
DIČ:

Obec Velký Osek
Revoluční 36
281 51, Velký Osek
235873
zastoupený starostou obce panem Mgr. Pavlem Drahovzalem
( dále jen vlastník )
VODOS s.r.o.
Legerova 21
280 02 Kolín III
47538457
CZ47538457
zastoupený jednatelem Ing. Romanem Peškem a Ing. Jaroslavou Nešporovou
( dále jen provozovatel )

se dohodly na dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě v tomto znění:
Článek 11, bod 11.2. smlouvy ze dne 1.2.1995 a dodatku č. 1 se mění tak, že smluvní vztah uzavřený na dobu
určitou do 31.12.2017 se prodlužuje do 31.12.2019.
Článek 11, bod 11.2. smlouvy tedy zní:
Smlouva se uzavírá na dobu určitou. Smluvní vztah končí nejpozději dnem 31.12.2019, pokud vlastník neuzavře novou
smlouvu o provozování vodovodu, čímž smluvní vztah končí ke dni uzavření nové smlouvy o provozování vodovodu
nebo pokud nebude platnost stávající smlouvy prodloužena dohodou smluvních stran. Nejpozději do 90 dnů od ukončení
této smlouvy předá provozovatel svěřený majetek vlastníkovi nebo jím určenému subjektu na základě inventárního
seznamu. Archivní doklady a dokumentaci o pronajatých zařízeních předá provozovatel v případě ukončení své smlouvy
v dostatečném předstihu.
Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:
Vlastník potvrzuje, že dodatek č. 2 byl schválen usnesením zastupitelstva obce Velký Osek č. ZO/8/21/12/2017 ze
zasedání konaného dne 21. 12. 2017.

V Kolíně dne ………………2017

………………………………………….
Provozovatel
Ing. Roman Pešek,
Ing. Jaroslava Nešporová,
jednatelé

Ve Velkém Oseku dne ………………2017

……………………………………………
Vlastník
Mgr. Pavel Drahovzal, starosta

Příloha č. 7 k usnesení č. ZO/12/21/12/2017 – Rozpočet obce na rok 2018, rozpočtový výhled na roky 2018 – 2020,
plán investičních akcí 2018 – 2023

Plán investičních akcí obce Velký Osek na roky 2018 – 2020 schválený Zastupitelstvem obce Velký Osek dne 21. 12. 2017

Plán investičních aktivit obce Velký Osek je přijat na roky 2018 – 2023.
Každé 2 roky se plán bude aktualizovat, může být aktualizován i dříve, pokud to bude třeba.
Schváleno Zastupitelstvem obce Velký Osek dne 21. 12. 2017 pod usnesením č. ZO/12/21/12/2017.¨
Mgr. Pavel Drahovzal v. r.
starosta obce Velký Osek

