Zápis
ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek
konaného dne 25. 4. 2019 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, Vladimír From, Ing. Tomáš Kliment, Roman Konyvka, Mgr. Veronika Křičková, RNDr. Jakub Munzar,
Mgr. Martin Tázler, Ing. Petr Váňa
Nepřítomní členové zastupitelstva: Mgr. Michal Dupák, Jan Fagoš, Ilona Tučímová (všichni omluveni), Mgr. Hana
Dočkalová,
Den a doba konání zasedání:
25. 4. 2019, 19:00 - 21:35
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 18. 4. 2019 do 25. 4. 2019.
Současně byla zveřejněna na webových stránkách obce www.velky-osek.cz informace o konání zastupitelstva.
Předsedající konstatoval, že přítomno je 11 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. Tomáše Klimenta a Ing. Petra Váňu, zapisovatelem zápisu předsedající určil Ing. Žanetu Bourkovou. Ing.
Kliment se vyjádřil, že je škoda, že není pořízen audiozáznam pro potřebu pořízení zápisu, jak je uvedeno v
jednacím řádu. Dosud se využívalo záznamů pořízených místními občany na své náklady a následně zveřejněnými
na internetu, což z tohoto jednání nebude. Předsedající sdělil, že zápis bude vyhotoven podrobně a věcně jako
vždy, což není jen díky audiozáznamu.
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/1/25/4/2019:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
program 4. zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 25. 4. 2019, který je obsahem přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 11

Proti 0

Zdrželi se 0

4) Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva dne 26. 2. 2019
Předsedající konstatoval, že byl sestaven, ověřen a vyvěšen zápis ze zasedání zastupitelstva dne 26. 2. 2019
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. ZO2/25/4/2019:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek ze dne 26. 2. 2019
Výsledek hlasování: Pro 11

Proti 0

Zdrželi se 0

5) Pozemkové úpravy v obci Pňov – Předhradí - plán společných zařízení
Na konci února 2019 obec obdržela návrh Plánu společných zařízení – cesty, meliorizační zařízení, biokoridory
apod. - vytvořený v souvislosti s pozemkovými úpravami zejm. v obci Pňov – Předhradí, která je bezprostředně
sousedící obcí s obcí Velký Osek. Návrh plánu společných zařízení neobsahuje zásadní změny pro k. ú. a obci
Velký Osek dotčené pozemkovými úpravami oproti současnému stavu, který lze hodnotit jako stabilní a uspokojivý.
Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.

Usnesení č. ZO/3/25/4/2019:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
souhlasí
s návrhem Plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) připravený v souvislosti s komplexními pozemkovými
úpravami na katastrálním území Pňov a Předhradí, dále v částech katastrálních území Klipec, Nová Ves I, Velim,
Velký Osek, Veltruby, Libice nad Cidlinou a Oseček dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 11

Proti 0

Zdrželi se 0

6) Projekty obce – žádosti o dotace, realizované a připravované projekty
a) zřízení sportoviště – výsledek ankety a další postup
Na jednání zastupitelstva 26. 2. 2019 byla schválena anketa, která byla prezentována na webu, Facebooku
a v Osečanu 1/2019. S přihlédnutím k výsledku ankety může zastupitelstvo rozhodnout o dalším postupu, jaký typ
sportoviště má obec zřídit a na jakém místě. Byl prezentován výsledek anket. Na webových stránkách zvítězila
volba skateparku, je však nutné přihlédnout k tomu, že hlasování je vázáno na IP adresu a mohl tak hlasovat
kdokoliv i mimo obec. Hlasovaly i děti ve škole od 6. třídy, objevila se u nich i neobvyklá přání jako například hřiště
s lanovkou, tobogán, fotbalové hřiště s umělým trávníkem, zimní stadion.
Výsledek ankety:
- webová anketa: work-out 72, multif. hřiště 192, skatepark 212;
- anketa: ZŠ work-out 76, multif. hřiště 57, skatepark 28;
- anketa v Osečanu a z mailu: work-out 2, multif. hřiště 14, skatepark 0
Předsedající uvedl, že na podkladě ankety lze i dovodit, že je zájem o zimní sporty, specificky o bruslení, proto stojí
za úvahu pronajmout si na cca 14 dní menší kluziště jako tomu bývá ve městech. Mgr. Křičková řekla, že v Kolíně
chodí děti v rámci tělesné výchovy bruslit na ledovou plochu u Aquaparku Vodní svět. Předsedající doplnil, že
místa pro umístění ledové plochy v obci by byly, například před Dělnickým domem nebo tréninkové fotbalové
hřiště. Ukázal se také kladný vztah dětí k vodním sportům s přáním aquaparku.
Hlasování ve škole dopadlo vítězně pro work-outové hřiště. V celkovém výsledku hlasování s přičtením hlasů anket
z Osečanu a emailu zvítězilo multifunkční hřiště s počtem 263 hlasů. Navrhované lokality na umístění hřišť byly
např. bývalé dřevařské závody, U Máčidla, sokolovna, zahrada hasičárny, fotbalové hřiště. Předsedající dále
doplnil, že o work-out hřišti se jedná s novým vedením T.J. Sokol, které by mohlo být umístěno v sokolské zahradě.
Ing. Čech řekl, že navrhuje fotbalové hřiště rozkreslit do konceptu umístění sportovišť, aby byla představa, co kde
bude a mít toto připravené, kdyby se objevila nějaká příležitost pro žádost dotace na sportoviště. Předsedající
odpověděl, že se rozkreslení určitě připraví, je nutné se také domluvit s fotbalisty kvůli úpravě kabin a dodal, že k
hřišti obec získala i pozemky okolo (les, cesta na severní straně hřiště). Po dlouhém jednání s ČEZem společnost
uznala, že kabelové vedení vysokého napětí, které vede přes tréninkové fotbalové hřiště, se toto nadzemní vedení
zruší a povede se v zemi po ulici Volárenská a Prokopa Holého.
Mgr. Tázler se zeptal, když by obec chtěla dělat obě hřiště, jestli by na to měla finanční prostředky pro obě hřiště
najednou, nebo by je dělala postupně. Multifunkční hřiště jsou různě drahá, chtělo by to domluvit se, jak velké
hřiště se bude dělat a pro jaké sporty, od toho se bude odvíjet jeho cena. Předsedající odpověděl, že nejprve by se
dělalo multifunkční hřiště a jako inspiraci by využil hřiště, které vybudovali ve Veltrubech, to stálo řádově kolem
2 mil. Kč, i proto navrhuje vyčlenit z rozpočtu obce částku až 3 mil. Kč, ale neznamená to, že se musí všechny
peníze využít, co zbude, se může poté vložit do work-outového hřiště. RNDr. Munzar konstatoval, že mu 3 mil. Kč
na hřiště z obecního rozpočtu přijde velmi mnoho, zkusil by počkat na nějakou výzvu v dotaci. Na podnět Ing.
Čecha navrhl předsedající doplnit usnesení o bod II. s pověřením pro radu obce a starostu zpracovat koncept
sportovišť v obci.
Pan Konyvka řekl, že dle něho je usnesení srozumitelné, uvádí, že se peníze „vyčlení v rozpočtu obce na rok 2019
a další roky a max. však celkem 3 mil. Kč“, tzn., že je to dostatečné sdělení občanům a zároveň se zastupitelstvo
úplně nezavazuje k určitým částkám a časovým obdobím. RNDr. Munzar vznesl dotaz k předsedajícímu s tím, že
pokud se neplete, byl někdo osloven k vypracování studie. Předsedající řekl, že od tohoto záměru upustil, protože
mu přišlo 60 tis. Kč za sepsání koncepce sportu v obci příliš mnoho, nehledě na to, že zřejmě nebudou potřeba,
jelikož i MŠMT uznalo přílišnou formálnost tohoto požadavku, koncept sportovišť s komentářem by měl být
dostačující, řada obcí to vyřešila jednoduchým dokumentem o rozsahu 1 až 2 A4. Předsedající dále uvedl na
podkladě podnětu RNDr. Munzara, že do usnesení se doplní prioritní snaha o získání dotace. Předsedající však
uvedl, že se bude obec snažit získat dotace, ale zase délka čekání na dotaci nesmí být na úkor toho, že lidé
očekávají, že obec dle výsledků ankety bude nějaké sportoviště zřizovat. RNDr. Munzar uvedl, že jsou stále i jiné
projekty, které chce obec realizovat a měly by se stanovit priority (např. rekonstrukce chodníků, oprava Dělnického
domu atd.). Mgr. Tázler sdělil, že pokud by se čekalo jen na dotace, tak se v obci také nic nepostavilo, když by se
dlouho žádnou dotaci nepodařilo získat. Ing. Kliment navrhl zatím zbudovat menší sportoviště, a pak se uvidí, jestli
bude o sportování opravdu zájem. Občané uvidí, že se něco staví a zastupitelé získají reálný obraz zájmu.

b) obnova kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Od počátku března 2019 probíhají intenzivní jednání s Římskokatolickou církví (farnost Kolín) o obnově kostela
z hlediska stavebního i inventáře, zejm. varhan. K varhanám byl na zadání církve zpracován aktuální stav, který
varhany hodnotí ve velmi kritickém stavu. Vzhledem k tomu, že varhany jsou součástí aktivit některých organizací
pro občany obce, např. v době vánočních svátků, požádala církev, zda by obec nechtěla přispět na jejich akutní
opravu. S ohledem na církví dodané podklady a deklaraci zájmu obce v investičním plánu schváleného
zastupitelstvem obce dne 18. 12. 2018 podílet se na obnově kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova je vhodné, aby
zastupitelstvo podpořilo nejakutnější opravu kostelních varhan částkou 50 % z nákladů na tuto opravu, která má
činit cca 111 tis. Kč včetně DPH, max. však ve výši 60 tis. Kč z rozpočtu obce, a to vyjma případných peněžních
darů, které na tuto opravu poskytnou soukromé osoby, nějaké dary už na účet obce přišly.
Ing. Erbenová se zeptala, jestli má církev nějakou vizi v obnově kostela, jestli na tom tedy pracují. Mgr. Křičková
odpověděla, že jednání s nimi je mravenčí práce, jelikož mají cca 27 kostelů v této farnosti a některé jsou v tak
katastrofickém stavu, že peníze musí dávat do nich a osecký kostel jim ve finále připadá v dobrém stavu, kromě
toho osecký kostel je poměrně mladý z roku 1934. V kritickém stavu jsou však varhany, a proto je nutné do jejich
opravy investovat. Dále uvedla, jak bylo psáno též v Osečanu, že od velkooseckého rodáka, akademického malíře
Jana Tichého, byl udělán návrh vitrážového okna na přední straně a jednání s ním byla obnovena, s tím, aby
připravil nějaké litografie, které by byly možné k zakoupení, a udělala by se sbírka na vitráž. RNDr. Munzar řekl, že
pokud se vybere na vitráž, pak už by se měla opravit celá přední strana, a pokud na to církev neslíbí nějaké
peníze, pak je obec v pasti, nehledě na to, že mu přijde nevhodné dělat vitráž bez omítky přední strany, bude to
vypadat divně. Mgr. Křičková řekla, že je to posun kupředu, že jednat o opravě přední strany kostela se určitě
bude. Předsedající doplnil, že v tomto roce církev více dělat nemůže, protože je zatížena rekonstrukcí Bartoloměje,
což je významná církevní památka a dominanta města Kolína. Velkoosecký kostel bohužel trpí tím, že není
památkou, ale doufá, že pokud církev uvidí od obce tento vstřícný krok, nenechá to jen tak být. RNDr. Munzar
uvedl, že se s církví jedná přes 6 let a za tu dobu až nyní slíbili 60 tis. Kč na opravu varhan, kde by potom vzali cca
2 mil. Kč na novou fasádu. Obec udělá vitráž, omítka mezitím spadne a obec bude zavázaná do toho vložit 2 mil.
Kč ze svého rozpočtu, aby konečný výsledek působil důstojně a investice a snaha obce nepřišla vniveč.
Předsedající odpověděl, že budou církev přesvědčovat, aby se k opravě fasády zavázali, jelikož jde jednu
z dominant obce. Ing. Čech se zeptal, jestli je v církvi, mezi farníky někdo, kdo je pro toto ochotný udělat něco
navíc, např. v Poděbradech je evangelický kostel Glorie, kde vystupoval sbor Mamáter a s tím byla spojena sbírka,
díky tomu se prostor zviditelnil a podařilo se najít sponzory. Mgr. Křičková odpověděla, že takovou osobou je Ing.
Šárka Kurková, varhanice, která chce, aby se kostel pozvedl a zpřístupnil i nevěřícím, můžou zde být výstavy,
přednášky, koncerty, nyní se v kostele má třetí květnový pátek (tj. 24. 5. 2019) konat jako součást celorepubliková
akce „Noc kostelů“, kdy bude otevřen kostel veřejnosti, děti ze školy zde budou vystavovat své práce na téma
„kostel“ a bude zpřístupněna zvonice ve věži. Dále uvedla, že v neděli 29. 4. 2019 zde bude mít koncert Osecký
Skřivánek od 20:00 hod., všichni jsou zváni.
c) zeleň podél polních cest
Na základě podané žádosti o dotaci do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 byl podpořen projekt
na obnovu zeleně podél polních cest v k. ú. Velký Osek viz https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=1885 , kdy
z celkových způsobilých výdajů cca 1,78 mil. Kč byla přiznána dotace EU ve výši 1,42 mil. Kč, nyní se čeká na
obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) se sdělením konkrétních podmínek využití dotace, poté bude
proveden výběr zhotovitele a na podzim 2019 započne realizace. V rámci tohoto projektu má dojít k obnově zeleně
podél polní cesty směrem na Veltruby, od věžového vodojemu k lesu, Tonice Bezedná, ke zdymadlům, od Garancie
k motokrosu v hradeckém oblouku, u písáku za motelem. Předsedající dodal, že součástí soutěže bude i péče o
vysazenou zeleň po dobu 10 let, tj. zálivka, ořezy. Ing. Čech doplnil, že se však musí zřídit dostatečný zdroj vody
na zálivku.
d) vodovod
Do konce dubna 2019 budou dokončeny hlavní řady, byl dokončen nový vodovodní přivaděč od TPCA do Velkého
Oseka s napojením na stávající rozvody v ulici Prokopa Holého a byl uzemněn nový vodojem, v příštích týdnesch
se nový věžový vodojem sestaví a poté se jeřábem umístí do výšky cca 35 m. Od května do září 2019 budou
realizovány odbočky k jednotlivým nemovitostem a budou uzavírány smlouvy o výstavbě napojení na vodovod
mezi obcí a majiteli nemovitostí, kteří podali žádost o napojení na nový vodovod (cca 180 přihlášek), dle těchto
smluv bude obec zastupovat majitele u stavebního úřadu Kolín za účelem vyřízení územního souhlasu na zřízení
vodovodní přípojky. Uzavíráním těchto smluv byl pověřen pan Jan Tučím. Současně se vybírá organizátor
výběrového (koncesního) řízení na nového provozovatele vodovodu, současně s provozovatelem kanalizace,
přičemž délka koncesí smlouvy bude max. 2 roky s maximálním obratem do 20 mil. Kč při provozování obou
infrastruktur za dobu trvání max. 2 roky. Ke spuštění nového vodovodu má dojít 1. 1. 2020, výstavba probíhá dle
harmonogramu.
RNDr. Munzar se zeptal, kdy má kraj rekonstruovat ulici Palackého/Prokopa Holého, předsedající uvedl, že
rekonstrukce komunikace nezačne dříve než v roce 2020, protože nyní započaly stavební práce na mostku
k Volárně a ve stavebním povolení mají uvedeno, že nesmí začít s opravami komunikace Palackého dříve, než se
dokončí práce na mostku, protože jinak by byla část Velkého Oseku uzavřena z obou stran, což je nepřípustné.

e) žádosti o dotace v hodnocení
Předsedající dále uvedl, že byla na konci února 2019 podána žádost o 70% dotaci z MMR na projekt na
rekonstrukci povrchu včetně zvýšených křižovatek v ulici Jiráskova za cca 7,2 mil. Kč, z toho uznatelných cca 6 mil.
Kč – probíhá hodnocení na MMR. Také byla podána žádost o 70% dotaci z MMR rekonstrukci Dělnického domu –
I. etapa obecní knihovna – za cca 18 mil. Kč (bez mobiliáře) z toho uznatelných nákladů cca 12 mil. Kč – probíhá
hodnocení na MMR. A žádost o 70% dotaci z MMR na projekt rekonstrukce školních hřišť za cca 4,9 mil. Kč (téměř
vše uznatelné) – probíhá hodnocení na MMR.
f) připravované projekty v oblasti obnovy zeleně a revitalizace veřejných prostranství :
Předseda Výboru životního prostředí Ing. Čech informoval přítomné o tom, co se má v rámci zeleně revitalizovat:
 revitalizace náměstí Petra Bezruče (zdroj vlastní rozpočet obce) - redukce keřů, pokácení ještě 1 stromu,
odstranění pařezů, umístění obrubníků (100 tis. Kč.), dosadba dřevin, umístění laviček a koše, možná i
dětské herní prvky;
 revitalizace lokality Máčidlo, u Písáku a zookoutku (zdroj vlastní rozpočet obce a spolupráce se spolky)pokácení uschlých dřevin, dosadba dřevin;
 obnova stromořadí podél cyklostezek v Mikroregionu Polabský luh (Velký Osek,Opolany,Volárna, Veltruby);
 obnova stromořadí podél polních cest v extravilánu obce (dotace SFŽP);
Předpokládaný celkový náklad na projekty v oblasti péče o přírodu, krajinu, zeleň a veřejná prostranství cca 2,25
mil. Kč (z toho 1,45 mil. Kč ze SFŽP).
Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO4/25/4/2018:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. bere na vědomí
výsledky ankety o zřízení nového sportoviště v obci Velký Osek;
II. pověřuje
radu obce a starostu obce zpracováním konceptu umístění sportovišť různého typu v obci Velký Osek do 30. 6.
2019 a předložit jej ke schválen zastupitelstvu obce;
III. souhlasí
s realizací sportoviště typu multifunkční, a to v lokalitě areálu fotbalového hřiště v k. ú. a obci Velký Osek (dále jen
„sportoviště“), přičemž pověřuje starostu obce a radu obce, aby na přípravu a realizaci sportoviště vyčlenili
v rozpočtu obce na rok 2019 a další roky dostatečné prostředky, max. však celkem 3 mil. Kč bez DPH, a to formou
příslušného rozpočtového opatření a činili veškerá nezbytná jednání a právní úkony k realizaci sportoviště, zejm.
organizaci a výběr zhotovitele (dodavatele) sportoviště, přičemž prioritně se bude obec na realizaci sportoviště
snažit získat dotace.
Výsledek hlasování: Pro 11

Proti 0

Zdrželi se 0

Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO5/25/4/2018:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
souhlasí
s ohledem na Římskokatolickou církví dodané podklady a deklaraci zájmu obce v investičním plánu schváleného
Zastupitelstvem obce Velký Osek dne 18. 12. 2018 podílet se na obnově kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova v k.
ú. a obci Velký Osek s určením částky 50 % nákladů na nejakutnější opravu kostelních varhan, která má činit cca
111 tis. Kč včetně DPH, max. však ve výši 60 tis. Kč včetně DPH z rozpočtu obce na rok 2019, a to vyjma
případných peněžních darů, které na tuto opravu poskytnou soukromé osoby; přičemž pověřuje starostu obce
a radu obce, aby tyto prostředky vyčlenili z rozpočtu obce Velký Osek na rok 2019 formou příslušného
rozpočtového opatření;
Výsledek hlasování: Pro 11

Proti 0

Zdrželi se 0

Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO6/25/4/2018:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
bere na vědomí
informace o připravovaných a realizovaných projektech a o stavu podaných a připravovaných žádostí o dotaci na
projekty obce.
Výsledek hlasování: Pro 11

Proti 0

Zdrželi se 0

7) Různé
V rámci tohoto bodu nebyly navrhovány k projednání žádné podbody.
8) Informace z rady obce a výborů zastupitelstva
Rada obce
Předsedající informoval přítomné, že rada rozhodla o vyhlášení konkurzu na ředitelku mateřské školy, v tomto roce
končí 6-leté funkční období ředitelky, k jejíž práci nejsou zásadní výhrady, jak potvrzují i kontroly od České školní
inspekce či z krajské hygienické správy, ale dle RNDr. Munzara jde o obdobnou záležitost, jako když každé 4 roky
starosta musí jít do voleb, a obhájit svou práci. Dále předsedající uvedl, že z důvodu enormního nárůstu
administrativy, nutnosti řešit řadu provozních, technických záležitostí bude vypsáno výběrové řízení na pozici
vedoucí úřadu. Předsedající uvedl, že v souvislosti s rozšířením kapacity základní školy a mateřské školky měl
jednání s majitelem obchodního střediska, který bohužel pod cenu 3,5 mil. Kč jít nechce; majitel byl dále
vyrozuměn, že má objekt vzhledem k jeho nebezpečnému stavu zabezpečit proti přístupu veřejnosti, zejm. dětí.
Jelikož jde o poměrně vysokou nákupní cenu a dále nutné náklady na demolici, nevyřešené vlastnické vztahy,
ověřuje se i možnost navýšení kapacity přímo v budovách školy a školky, bohužel ekonomicky jde o cca
dvojnásobek oproti přestavbě obchodního střediska, která je za cca 30 mil. Kč.
Výbory
a) Kontrolní výbor
Předseda výboru Ing. Kliment informoval přítomné, že na jednání výboru na obecním úřadě se dohodli, že se
budou zabývat vyhláškami o poplatcích a o veřejném pořádku, jejich vyhodnocením a popřípadě navržením úprav.
b) Finanční výbor
Předsedkyně výboru Ing. Erbenová informovala přítomné, že se na zasedání výboru seznámili s dokumenty, do
konce pololetí provedou kontrolu na obecním úřadě a potom ve škole a školce.
c) Výbor životního prostředí
Předseda výboru životního prostředí Ing. Čech informoval přítomné, že proběhne schůzka s Písek-Beton o úpravě
nového písáku. Dále uvedl, že v intravilánu obce žádná výsadba nejspíš neproběhne, a to díky výstavbě vodovodu,
příští rok se bude ve výsadbách pokračovat.
d) Sociální výbor
Předsedkyně výboru Mgr. Křičková uvedla, že se s vedením Sokola organizují schůzky, stejně jako s dalšími
spolky, aby se navázala spolupráce, např. s Barybou, s fotbalisty.
9) Diskuze
a) Ředitelka školy Mgr. Strejčková řekla, že se dívala na návrhy pana architekta a nejprve se lekla, přístavba je na
takových nohách, pylonech, přijde jí to futuristické. Ředitelka školky konstatovala, že jí se návrhy pro školku líbí.
Stará budova by se zbourala, jsou tam malinké třídy. Předsedající doplnil, že takhle by to vyšlo školu a školku
každou na 26 mil. Kč. Dále uvedl, že proběhlo jednání se starosty z okolních obcí, byli seznámeni se situací
kapacity školy. Velký Osek není spádová škola a nemá povinnost zajistit docházku okolním obcím, kapacita školy
je pro velkoosecké občany dostačující. Okolní obce si mají do půlky června rozmyslet, zda chtějí, aby Velký Osek
zajistil kapacitu pro jejich děti. Mgr. Křičková dodala, že řada starostů to doposud vůbec neřešila a v podstatě až
teď na jednání se dozvěděli, jaká je situace, Kolín už nepřibírá vůbec. Domnívá se, že situace na dalším jednání
bude jiná, bude se to muset řešit, ze zákona musí zajistit docházku každá obec. Předsedající řekl, že pokud se má
škola rozšiřovat, je potřeba jejich finanční spoluúčast. Mgr. Strejčková řekla, že by mělo ještě zaznít, že pokud se
okolní obce zavážou k finanční spoluúčasti, mají zajištěnou kapacitu pro svoje žáky.
Ředitelka školky paní Šindelářová řekla, že školka prošla inspekcí s pochvalou a mrzí jí rozhodnutí rady o vypsání
konkurzu na ředitelku školky. Předsedající odpověděl, že to není z důvodu, že by měli výhrady. RNDr. Munzar řekl,
že starosta taky musí po funkčním období obhajovat svůj mandát. Předsedající řekl, že rozhodnutí padlo, paní
ředitelka se samozřejmě může taky přihlásit. Paní ředitelka dodala, že rozhodnutí respektuje.
Ing. Erbenová uvážila, jestli by nebylo lepší investovat do obchodního střediska potažmo školy a školky než na
hřiště a zeleň. Když se zváží náklady na rozšíření kapacity školy a školky podle těchto návrhů a náklady na
obchodní středisko, vychází středisko levněji. Když zváží, že za cca 4 mil. Kč, které půjdou z rozpočtu na hřiště
a zeleň, mohly být v obchodním středisku třídy pro školu a školku. Předsedající odpověděl, že v projektu střediska
se nepočítalo s rozšiřováním školní kuchyně a jídelny. Mgr. Strejčková se zeptala, když by se měly porovnat
náklady, podle těchto projektů vyjde škola a školka dohromady na cca 50 mil. Kč, jaké by byly náklady na obchodní
středisko. Předsedající odpověděl, že 4,5 mil. by stál odkup, 27 mil. Kč bez DPH přestavba, demolice cca 5 mil. Kč,
takže celkem asi 37,5 mil. Kč bez DPH, uznává, že rozdíl je tedy asi 17 mil. Kč. RNDr. Munzar podotknul, že tato
diskuze je úplně slepá, protože pozemky, které nejsou pana a paní Hliněných, jsou cizích majitelů, kteří jsou
nedohádatelní, to znamená, že dalších 8 let může trvat, než se dohledají, bez dotace se to nepostaví, dotace má
podmínku, že ty pozemky musí být obce, takže je obec v začarovaném kruhu.

Ředitelka školky upozornila na špatný stav chodníku před školkou a požádala, jestli se s tím mohlo něco dělat.
Předsedající předpokládá, až se dokončí vodovod, že by se v rámci oprav mohlo zvládnout i tohle, proti parkování
na chodníku by měly být zvýšené obruby. Ing. Čech navrhl, že by tam udělal jednosměrku stejně jako je to u školy,
ta objízdná trasa by nebyla tak dlouhá, aby to byl problém. Paní ředitelka školky s tím souhlasila.
Předsedající předal slovo Mgr. Tázlerovi, který byl za obec účasten na konferenci Internet ve státní správě a
samosprávě (ISSS), obecně to bylo o digitalizaci a elektronizaci různých agend, což souvisí s nárůstem
administrativy s nějakým výhledem dopředu, co se týká veřejné správy ve městech a obecně. Mgr. Tázler hovořil
o rozvoji efektivní komunikace občanů s veřejnou správou- Portálu občana, snižování administrativy, elektronické
identitě, uživatelsky přívětivých službách.
10) Závěr
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva obce. Na zasedání
zastupitelstva byli přítomni 3 občani z veřejnosti. Další 5. zasedání zastupitelstva se bude konat dne 20. 6. 2019
v budově obecního úřadu obce Velký Osek.
……………..
Ve Velkém Oseku dne 25. 4. 2019
Zápis byl vyhotoven dne: 27. 4. 2019
Zapisovatel: Ing. Žaneta Bourková
Ověřovatelé:, Ing. Petr Váňa v. r. ……………………………, dne ………… 2019
Ing. Tomáš Kliment v. r.…………………………, dne ………. 2019
Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal v. r. …………………………., dne ………… 2019

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/1/25/4/2019 – Schválený program zasedání zastupitelstva dne 25. 4. 2019
Schválený program zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 25. 4. 2019
1) Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva dne 26. 2. 2019
2) Pozemkové úpravy v obci Pňov – Předhradí
-

plán společných zařízení

3) Projekty obce – žádosti o dotace, realizované a připravované projekty
zejména: a) zřízení sportoviště - výsledek ankety a další postup
b) obnova kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova
c) zeleň podél polních cest
d) vodovod
4) Různé
5) Informace z rady obce a výborů zastupitelstva
6) Diskuse
7) Závěr

Příloha č. 2 zápisu ze 4. zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 25. 4. 2019 - Prezenční listina
Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce (řazeno abecedně):

Podpis:

Ing. Svatopluk Čech

Ing. Svatopluk Čech, v. r.

Roman Dittrich

Roman Dittrich, v. r.

Mgr. Hana Dočkalová

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

Mgr. Pavel Drahovzal

Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.

Mgr. Michal Dupák

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

Ing. Helena Erbenová

Ing. Helena Erbenová, v. r.

Jan Fagoš

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

Vladimír From

Vladimír From, v. r.

Ing. Tomáš Kliment

Ing. Tomáš Kliment, v. r.

Roman Konyvka

Roman Konyvka, v. r.

Bc. Veronika Křičková

Bc. Veronika Křičková, v. r.

RNDr. Jakub Munzar

RNDr. Jakub Munzar, v. r.

Mgr. Martin Tázler

Mgr. Martin Tázler, v. r.

Ilona Tučímová

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

Ing. Petr Váňa

Ing. Petr Váňa, v. r.

Příloha č. 3 k usnesení č. ZO/3/25/4/2019 – Plán společných zařízení KPÚ Pňov – Předhradí

