Zápis
z 7. zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek
konaného dne 17. 12. 2019 od 19 hod., jednací místnost Obecního úřadu obce Velký Osek, Revoluční 36,
Velký Osek
Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Svatopluk Čech, Roman Dittrich, Mgr. Hana Dočkalová, Mgr. Pavel
Drahovzal, Mgr. Michal Dupák, Ing. Helena Erbenová, Jan Fagoš, Vladimír From, Ing. Tomáš Kliment, Mgr.
Veronika Křičková, RNDr. Jakub Munzar (příchod 19:05), Ilona Tučímová, Ing. Petr Váňa
Nepřítomní členové zastupitelstva: Ing. Petr Vokřál, Roman Konyvka
Den a doba konání zasedání:
17. 12. 2019 od 19:00 do 22:00 hodin
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 v souladu s § 92 odst. 1, § 93
a § 103 odst. 5 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, bylo svoláno
zasedání zastupitelstva v souladu se schváleným harmonogramem zasedání zastupitelstva pro rok 2019.
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 10. 12. 2019 do 17. 12. 2019. Současně byla zveřejněna na
webových stránkách obce www.velky-osek.cz informace o konání zastupitelstva. Předsedající konstatoval, že
přítomno je 12 členů zastupitelstva z celkového počtu 15 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Vlastnoručně podepsaná prezenční listina přítomných členů
zastupitelstva obce na zasedání je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
2) Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající v souladu s jednacím řádem zastupitelstva obce určil ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva
pana Ing. Petra Váňu a Ing. Tomáše Klimenta, zapisovatelem zápisu předsedající určil Mgr. Martina Tázlera.
3) Schválení programu
Předsedající seznámil všechny přítomné s návrhem programu dle zveřejněné informace o konání zasedání
zastupitelstva.
Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva nebo veřejnosti, dal předsedající hlasovat o návrhu programu.
Usnesení č. ZO/1/17/12/2019:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
program 7. zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 17. 12. 2019, který je obsahem přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 12

Proti 0 Zdrželi se 0

4) Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva dne 19. 9. 2019
Předsedající konstatoval, že byl sestaven, ověřen a vyvěšen zápis ze zasedání zastupitelstva dne 19. 9. 2019
a dotázal se, zda má někdo z přítomných návrh na jeho úpravu či doplnění. V průběhu projednávání tohoto bodu
se v 19:05 dostavil na zasedání člen zastupitelstva RNDr. Jakub Munzar.
Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva nebo veřejnosti, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/2/17/12/2019:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek ze dne 19. 9. 2019
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0 Zdrželi se 0

5) Inventarizace majetku obce za rok 2019
Předsedající informoval o plánovaném provedení inventarizace majetku obce za rok 2019. V inventarizační komisi
byly zatím navrženy čtyři osoby (Vladimír From, Marie Bujková, Arnold Soboslai, Jan Tučím). Je třeba vybrat ještě
pátého člena. Předsedající se zeptal, zda někdo ze členů zastupitelstva nebo přítomných občanů nechce být
členem inventarizační komise. Členem nemůže být člen rady obce nebo zaměstnanec obecního úřadu, jelikož jde
o osoby zodpovědné za hospodaření s majetkem. Mgr. Dočkalová se přihlásila jako člen komise, rovněž souhlasila
s tím, že bude předsedkyně.

Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/3/17/12/2019:
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 2019 (inventarizační plán) v období od 1. 1. 2020 do
31. 1. 2020 dle přílohy tohoto usnesení;
II. zřizuje
pěti – 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 2019;
III. volí
členy ústřední inventarizační komise zřízené dle bodu II. tohoto usnesení následující osoby:
Vladimír From, Marie Bujková, Arnold Soboslai, Jan Tučím, Mgr. Hana Dočkalová, všichni bytem Velký Osek,
přičemž předsedou inventarizační komise je ustanovena Mgr. Hana Dočkalová;
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 2019 v době
od 1. 1. 2020 do 31. 1. 2020;
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 2019 do 31. 1. 2020.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0 Zdrželi se 0

a) zánik společnosti Velkoosecká sportovní, a. s.
Předsedající informoval o skutečnosti, že z důvodu vypořádání insolvenčního řízení v dubnu 2019 vymazal soud
společnost Velkoosecká sportovní, a.s., jejímž 100 % akcionářem byla obec Velký Osek, z obchodního rejstříku
bez určení právního nástupce. Z tohoto důvodu je třeba vzít tuto skutečnost na vědomí včetně souhlasu s
odepsáním pohledávky obce za společností ve výši cca 2 mil. Kč, jelikož je fakticky i právně nevymahatelná. Mgr.
Dočkalová vznesla dotaz na akcie, které byly kdysi součástí majetku společnosti Velkoosecká sportovní.
Předsedající uvedl, že akcie má uloženy v trezoru a jejich hodnota je hodnotou papíru, na kterém jsou vytištěny.
Předsedající vysvětlil zastupitelům, o jaký typ akcií se jedná (tzv. „nezaknihované akcie“, které kopírují hodnotu
společnosti a neobchodují se na burze). S ohledem k tomu, že hodnota společnosti je v tuto chvíli nulová, je nulová
i hodnota akcií. Těchto akcií je celkem 17 kusů. Komise může dát návrh na další nakládání s akciemi.
Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/4/17/12/2019:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. bere na vědomí
výmaz společnosti Velkoosecká sportovní, a.s., sídlem Revoluční 36, velký Osek, PSČ 281 51, IČ: 281 88 730,
z obchodního rejstříku k 16. 4. 2019 na základě usnesení soudu, a tím právní a faktický zánik této společnosti bez
určení jakéhokoliv právního nástupce;
II. souhlasí
s odpisem veškerých pohledávek vůči společnosti Velkoosecká sportovní, a.s., sídlem Revoluční 36, velký Osek,
PSČ 281 51, IČ: 281 88 730, z majetku obce Velký Osek s účinností k 31. 12. 2019, a to z důvodu výmazu této
společnosti z obchodního rejstříku bez jakéhokoliv právního nástupce.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0 Zdrželi se 0

6) Nakládání s nemovitostmi
a) odkup pozemků č. 31/4, č. 31/5 a č. 31/7 pod silnicemi, chodníky a veřejnými prostranstvími v ulici
V Zahradách v k. ú. a obci Velký Osek
Předsedající informoval o nabídce na odkup pozemků č. 31/4, č. 31/5, a č. 31/7 pod silnicemi, chodníky a
veřejnými prostranstvími v ulici V Zahradách v k. ú. a obci Velký Osek. Od září 2019 je nový majitel pozemků pod
silnicemi a veřejným prostranství v ulici V Zahradách, který nabízí odkup všech těchto pozemků obci za „znalecký
odhad“ ve výši cca 3 mil. Kč (cca 462,9 Kč/m2), ačkoliv kupní hodnota byla 240 tis. Kč (cca 36,54 Kč/m2). Obec

obvykle tyto pozemky pro nekomerční – veřejně prospěšné využití (dáno i územním plánem obce – silnice a plochy
dopravní a technické infrastruktury) vykupuje „nerecipročně“ (nejde o vzájemný prodej) v cenové úrovni cca 50
Kč/m2. Předsedající informoval o snaze již dříve pozemky odkoupit. Bohužel bývalý majitel (JUDr. Cupka)
pozemky odmítl prodat. Předsedající dále informoval o proběhlých jednáních s novým majitelem, panem
Žirovnickým. Minimálně pozemek č. 31/7 je nezbytný pro silnici na zajištění přístupu k nemovitostem, další
pozemky jsou využitelné parkování nebo hřiště.
Ing. Čech vznesl dotaz, zda s majitelem pozemků jednali obyvatelé bytového domu č.p. 718/719. Předsedající
odpověděl, že obyvatelé domu byli majitelem pozemků osloveni. Předsedající byl obyvateli domu požádán o
vedení jednání s majitelem pozemků a podle výsledku jednání o možném odkupu pro obec případně zaujmou své
stanovisko. Mgr. Dočkalová navrhla, aby obec vedla jednání k odkupu pozemku 31/7 (pozemní komunikace) za
cenu 200 Kč/m2. RNDr Munzar upozornil na několikanásobné navýšení ceny během pár měsíců z ceny 36,54
Kč/m2 na 200 Kč/m2. Toto je dle něho nehospodárné, cena by měla být přiměřená. Mgr. Dočkalová uvedla, že se
stejně bude pravděpodobně vycházet ze znaleckého posudku. Předsedající uvedl, že by se mohlo jednat o
nebezpečný precedens do budoucna. Mgr. Dočkalová navrhla, aby obec nechala pořídit znalecký posudek na
pozemek 31/7 a odkup poté znovu projednalo zastupitelstvo. Navrhla sdělit majiteli pozemků, že obec je ochotna
jednat o odkupu pozemku 31/7 a o ostatních jednat nebude. Pan Ditrich navrhl, aby se vlastníkovi za pozemek
31/7 nabídla nejdříve standardní cena 50 Kč/m2 a až poté případně obec nechala pořídit znalecký posudek.
Předsedající shrnul chronologii postupu. Obec má zájem odkoupit pouze pozemek 31/7, který navrhuje odkoupit za
cenu 50 Kč/m2. O zbylé pozemky nemá obec za navrhovanou kupní cenu zájem. Pokud nebude shoda na 50
Kč/m2, bude obcí pořízen znalecký posudek včetně ocenění věcných břemen. Poté bude zastupitelstvo znovu
jednat, zda pozemek 31/7 odkoupit za cenu stanovenou znaleckým posudkem či nikoliv. Ing. Čech navrhl i dále
jednat o možnosti odkupu i dalšího pozemku, kde by obec mohla do budoucna změnit územní plán a poté ho
nabídnout zájemcům k odkupu pro výstavbu rodinných domků.
Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/5/17/12/2019:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. pověřuje
starostu obce k provedení jednání o možném odkupu pozemku 31/7 v k. ú. a obci Velký Osek, do vlastnictví obce
Velký Osek, IČ: 00235873, sídlem Revoluční 36, Velký Osek, PSČ 281 51, za následujících podmínek:
a) obec navrhuje odkoupit pozemek za obvyklou cenu 50 Kč/m2;
b) pokud s majitelem pozemku nedojde ke shodě na ceně uvedené v písm. a) tohoto bodu usnesení, tak obec
zajistí znalecký odhad na kupní cenu předmětného pozemku č. 31/7;
c) obec projedná s majitelem návrh na odkup pozemku č. 31/7 dle znaleckého odhadu viz písm. b) tohoto bodu
usnesení;
II. souhlasí
s pověřením pro starostu obce provést veškeré nezbytné kroky a právní úkony k naplnění bodu I. tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0 Zdrželi se 0

7) Poplatek za psy na rok 2020
Předsedající informoval o problematice stanovení poplatků za psa na rok 2020. Od 1. 1. 2020 novela zákona o
místních poplatcích zavádí novou úpravu místních poplatků, a proto musí být vydána nová vyhláška o poplatku ze
psů. Dosud byl od roku 1994 poplatek 60 Kč/první pes a 200 Kč/další pes. V rámci kontrolního výboru byl
projednán návrh na změnu sazby poplatku a bylo doporučeno sjednotit poplatek na jedné sazbě 120 Kč/každý pes.
Zvýšením sazby poplatku dojde pravděpodobně ke dvojnásobnému nárůstu výběru z cca 25 tis. Kč ročně na 50 tis.
Kč ročně. Toto navýšení bude použito zejm. ke krytí nákladů na odchyty a umístění toulavých psů v útulku.
Ing. Kliment představil návrh z pohledu kontrolního výboru. Uvedl, že stávající cena se neměnila již řadu let a
neodpovídá současnému stavu. V rámci kontrolního výboru byly diskutovány i další poplatky stanovené v platné
vyhlášce. Kontrolní výbor navrhl stanovit pouze dva poplatky, a to poplatek za umístění zařízení sloužících pro
poskytování prodeje a poplatek za skládky (skladování materiálu na veřejném prostranství). Mgr. Tázler připravil
návrh vyhlášky, kterou po zapracování připomínek odsouhlasil kontrolní i finanční výbor. Mgr. Tázler následně
zaslal návrh vyhlášky k předběžnému posouzení na příslušný odbor Ministerstva vnitra České republiky (MVČR).
Na základě telefonické konzultace MVČR sdělilo obci negativní stanovisko a doporučilo, aby obec tento návrh
vyhlášky nevydávala. Pokud by obec toto znění vyhlášky vydala, MVČR by navrhlo ji v určitých částech nebo celou
zrušit. Mgr. Tázler představil členům zastupitelstva návrh vyhlášky tak, jak se na něm shodl obecní úřad
s kontrolním a finančním výborem. MVČR nesouhlasilo zejména s vymezením a definicí veřejného prostranství.
Toto veřejné prostranství musí být dle sdělení MVČR jednoznačně definováno určitým vyhrazeným prostorem a
musí být shodné pro všechny druhy poplatků. Nelze tedy stanovit jedno veřejné prostranství pro jeden druh

poplatku a jiné veřejné prostranství pro jiný poplatek. Kontrolní výbor navrhuje přepracovat začátkem příštího roku
návrh vyhlášky v souladu se stanoviskem MVČR. Mgr. Tázler přednesl zastupitelstvu stanovené druhy poplatků,
přičemž zastupitelstvo má sdělit, kterými poplatky se má dále kontrolní výbor zabývat a má je rozpracovat do
návrhu vyhlášky.
Předsedající doplnil, že většina obcí o obdobném počtu obyvatel stanovuje pouze dva zmíněné poplatky, které byly
navrženy v rámci kontrolního výboru. Proběhla diskuse i k poplatku za parkování, a to na zeleném pásu. V diskusi
bylo apelováno, aby obecní policie postihovala špatné parkování před nemovitostmi. Ing. Čech vznesl dotaz, kdo
v případě zavedení poplatků za užívání veřejného prostranství bude provádět vybírání poplatků a s tím spojenou
kontrolu. Předsedající uvedl, že poplatky bude vybírat obecní úřad a kontrolu bude provádět obecní policie. Ing.
Čech vznesl dotaz, zda na provádění výběru a kontroly bude dostatečná kapacita, protože nelze zavést poplatky
ve vyhlášce a následně zavedení poplatků nerespektovat tím, že nebudou dostatečně vybírány a kontrolovány.
Předsedající sdělil, že kontrolních kapacit obec nebude mít dostatek při zavedení většího množství poplatků Mgr.
Dočkalová navrhla vložit do vyhlášky k poplatku ze psů ustanovení o osvobození od poplatku pro držitele za psa
vzatého z útulku, s čímž se zastupitelé ztotožnili.
Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/6/17/12/2019:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
s účinností od 1. 1. 2020 obecně závaznou vyhlášku obce Velký Osek č. 1/2019 o místním poplatku ze psů, která
je přílohou tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0 Zdrželi se 0

8) Poplatek za odpady na rok 2020
Poplatek za odpady vychází ze skutečných nákladů na odpadové hospodářství v roce předcházejícím roku, ve
kterém se rozhoduje = poplatek za odpady na rok 2020 vychází ze skutečných nákladů na rok 2018. Skutečné
náklady na rok 2018 u směsného komunálního dopadu byly 1 048 375,39 Kč, tj. na osobu 430,368 Kč a u
tříděného odpadu (plast, papír, sklo, bioodpad, kovy) 983 336,13 Kč, tj. na osobu 412,128 Kč (od toho se odečítá
příspěvek EKO-KOMu na třídění ve výši 176 Kč na osobu), takže reálný náklad činil v roce 2018 cca 666,50 Kč na
občana. Je třeba k tomu ještě připočíst náklady za úklid „černých“ skládek, provoz dvora, úklid ulic (odpadkové
koše), nebezpečné odpady apod. v součtu cca 55 Kč/občana. Z nákladů 720 Kč/občan/rok hradil občan 550 Kč
poplatek za odpady a 170 Kč obec doplácela („dotovala“). Pro rok 2020 budou zvyšovány ceny za skládkování
odpadů a nakládání s bioodpady o 320 Kč/tunu a dopravní náklady (sběr a svoz) o cca 5 %, takže náklad se bude
zvyšovat o cca 110 Kč/občan. Návrhem je zvýšit poplatek za odpady o 100 Kč/občan na 650 Kč/občan/rok 2020,
jinak bude obec doplácet cca 280 Kč/občan a rok.
Paní Tučímová doplnila, že náklady na skládkování odpadů neustále stoupají. Skládka Radim jde s cenou nahoru,
takže pokud by obec dodávala odpad na skládku Radim sama, cenově by stejně šla platba za umístění odpadu na
skládku nahoru. Obec Velký Osek obsadila v třídění odpadu za uplynulý rok 2. místo ve Středočeském kraji v rámci
obcí od 2000 do 10000 obyvatel. Dostane za to odměnu 40 000 Kč. Ing. Erbenová vznesla dotaz na případné
použití „Door To Door“ třídícího systému (DTD), zejména u plastů a pak kontejnerů na kov. Předsedající uvedl, že
měl jednání s regionální manažerkou společnosti EKO-KOM, která kontejnery na kov nedoporučuje, protože obec
má dobře fungující sběrný dvůr. Předsedající vedl řadu jednání s ředitelem společnosti NYKOS o možnosti využití
systému DTD v obci. Ostatním obcím se zvedlo procento třídění zejména proto, že systém DTD začaly zavádět
v situaci, kdy neměly téměř žádné třídění odpadů zavedeno. V naší obci funguje velmi dobře systém veřejných
sběrných míst, kdy průměrná docházková vzdálenost ke kontejnerům je cca 90 metrů. Pro příští rok bylo
dohodnuto, že se pilotně zavede třídění plastů do speciálních plastových pytlů svážených ve stejný svozový den
jako bioodpad nebo směsný odpad. Zkušební období bude probíhat ve 2. a 3. čtvrtletí příštího roku. NYKOS
povede samostatnou evidenci svozu plastových pytlů a plastů z kontejnerů na plasty. Paní Tučímová uvedla, že
společně s místostarostou Fagošem mají od společnosti NYKOS zapůjčené popelnice na plasty o objemu 240 litrů.
Cílem je zjistit, zda je použití takové popelnice v domácnosti dostačující pro rodinu. Jedna popelnice prakticky
nestačí na měsíční provoz. Některým domácnostem tedy jedna popelnice nebude stačit. Dalším problémem bude,
že někomu se popelnice do domácnosti nevejde, popř. ji v den svozu neumístí k vývozu před dům. Mgr. Dočkalová
uvedla, že občané budou mít v případě systému DTD větší motivaci třídit. Proběhla obecná diskuse k třídění
odpadů občany, dětmi atd. Předsedající požádal o vrácení diskuse k nastavení poplatku za odpady na příští rok.
Místostarosta Fagoš doplnil, že v řadě okolních obcí je nákladovost za odpady větší a tím je větší i poplatek, někdy
i kolem 900 Kč za osobu. Mgr. Dočkalová uvedla, že dle jejího názoru by si lidé měli platit celou částku poplatku za
svoz a obec by neměla doplácet za každého občana. Navrhla stanovit poplatek na částce alespoň 700 Kč za
osobu/rok, tak aby obec doplácela za občana co nejmenší částku. V budoucnu dále hrozí to, že se poplatky budou
rapidně zvedat. Předsedající uvedl, že navrhuje poplatek zvýšit pouze o 100 Kč a během příštího roku se uvidí,
jaké budou reálné náklady s tím, že lze případně do následujícího roku poplatek opět navýšit. Dle jeho názoru se
zdražují další komodity a poplatky a pro občany je každé větší zdražení zásahem do rodinného finančního

rozpočtu. Ing. Váňa uvedl, že všechny ceny okolo neustále stoupají a není únosné pro mnoho lidí další větší
zdražení. Místostarosta Fagoš uvedl, že s ohledem na uvažované navyšování vodného a stočného by nebylo
vhodné zatěžovat občany větším zdražením poplatku za odpady. Dle jeho názoru je potřeba vzít v potaz to, že se
jedná o cenový výhled na příští rok a otázkou je, jaké budou skutečné náklady. Je zde potřeba započítat i
příspěvek od EKO-KOMu. Ing. Kliment uvedl, že by se mohla zrušit některá osvobození od poplatku, například
osvobození pro narozené děti v daném kalendářním roce. Předsedající uvedl, že toto osvobození je možnou
motivací pro mladé rodiny. Motivací obce je i přihlášení občanů k trvalému pobytu v obci. Předsedající prošel
jednotlivá ustanovení pro osvobození. Členové zastupitelstva se shodli, že se ve vyhlášce zruší osvobození od
poplatku dle čl. 6 odst. 2 písm. d) fyzické osobě, které vznikne pobyt v obci v průběhu kalendářního roku. Poplatek
se bude vybírat dle poměrné částky od vzniku trvalého pobytu. Dále se navrhuje ve vyhlášce zrušit osvobození od
poplatku dle čl. 6 odst. 2 písm. e) fyzické osobě, u které dojde k nabytí vlastnictví rodinného domu, bytu nebo
stavby určené k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku. Poplatek bude placen opět poměrnou částkou.
V návaznosti se upraví také odst. 3 daného článku.
Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/7/17/12/2019:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
s účinností od 1. 1. 2020 obecně závaznou vyhlášku obce Velký Osek č. 2/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která je přílohou
tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0 Zdrželi se 0

9) Provozování vodovodu a kanalizace od 2020
Předsedající podal informace k provozovatelům podtlakové kanalizace a vodovodu. Provozovatelem podtlakové
kanalizace by měla být od 1. 1. 2020 obec. Dočasným provozováním vodovodního přivaděče a vodovodu se
navrhuje pověřit společnost ENERGIE AG Kolín a. s. (dříve VODOS Kolín). Důvodem je to, že pro kolaudační
řízení je třeba mít dle platných právních předpisů stanoveného provozovatele. Následně po provedení kolaudace a
vysoutěžení nového provozovatele bude správa vodovodu svěřena do péče tohoto nového provozovatele. Pro
příští rok bude používán jako jediný zdroj pitné vody vodovodní přivaděč z TPCA. Tím se mění struktura
vodovodních nákladů. Celkové náklady vychází kolem 40 Kč/m3 bez DPH. Věc byla projednána na zasedání rady
obce se shodou stanovit cenu ve výši 34,52 Kč/m3 u vodného. U stočného byla na základě předložených podkladů
místostarostou obce Fagošem navržena cena ve výši 56,16 Kč/m3 bez DPH. Skutečné kalkulované náklady u
stočného jsou ve výši 61,35 Kč/m3. Důvodem nárustu cen u vodného a stočného je zvýšení cen za energie,
dodání pitné vody z jiného zdroje a jiného provozovatele atd. Místostarosta obce uvedl, že cena stočného je
navýšena zejména z důvodu navýšení ceny za předávání odpadní vody k čištění do ČOV Kolín.
Mgr. Dočkalová vznesla dotaz na koncesi k provozování vodovodu. Předsedající odpověděl, že podmínky
k vypsání koncesního řízení jsou připraveny a čeká se na odsouhlasení na Státním fondu životního prostředí
(SFŽP). Obec předávala do domácností informace o dalším postupu spuštění vodovodu v obci. Koncesní řízení se
bude vyhlašovat na provozování kanalizace i vodovodu. Mgr. Dočkalová vznesla dotaz, zda v rámci koncese bude
obcí vybíráno nájemné za vodovod nebo kanalizaci za účelem zajištění finančních prostředků do fondu oprav.
Předsedající odpověděl, že se nepočítá s vybíráním nájemného a opravy budou realizovány z prostředků obce.
Vybíráním nájemného by opět stoupla cena za vodné a stočné pro občany obce. Mgr. Dočkalová uvedla, že
v budoucnu by mohl být problém s cenou za opravy na infrastruktuře, a navíc obec ještě doplácí za občany část
nákladů za vodné a stočné. Předsedají odpověděl, že je třeba zvážit všechny finanční modely s dopadem pro
občany obce. Místostarosta Fagoš uvedl, že celkové ceny by měly být v takovém případě daleko vyšší. Mgr.
Dočkalová uvedla, že by občané měli platit skutečné náklady za vodné a stočné a obec by neměla za občany nic
doplácet. Ing. Čech navrhl, aby v příštím roce zasedlo zastupitelstvo třeba i neformálně k problematice vodného a
stočného i k problematice užívání veřejného prostranství.
Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/8/17/12/2019:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. stanovuje
3
3
pro rok 2020 v obci Velký Osek vodné ve výši 34,52 Kč/m bez DPH a stočné ve výši 56,16 Kč/m bez DPH;
II. souhlasí
s mírou kalkulovaného zisku provozovatele vodovodu za rok 2020 ve výši max. 7 % z vynaložených nákladů na
provoz a údržbu vodovodu v obci Velký Osek v roce 2020.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. ZO/9/17/12/2019:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
souhlasí
a) s uzavřením dodatku ke smlouvě o provozování vodovodu v obci Velký Osek se společností ENERGIE AG Kolín
a.s., Legerova 21, Kolín III, 280 02 Kolín, IČ: 475 38 457, 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

10) Projekty obce – žádosti o dotace, realizované a připravované projekty
a) Vodovod
Bude předán do provozu po podepsání odhlasovaného dodatku. Bylo vybudováno cca 550 odboček, během
příštího roku bude vysoutěžený provozovatel osazovat vodoměry a občané budou následně uzavírat smlouvy
s provozovatelem.
b) Sportovní areál
Proběhla diskuse s odborníkem Ing. arch. Arnoštem Navrátilem. Ten na základě získaných informací navrhl změnit
orientaci fotbalového hřiště o 90 stupňů, z dnešní orientace východ - západ na jím navrhovanou sever - jih.
Důvodem návrhu změny jsou lepší světelné podmínky pro hraní fotbalových utkání tak, aby hráčům nesvítilo při
hře slunce přímo do obličeje. Současně navrhuje zbourat všechny objekty (kabiny s tribunou i restauraci) a postavit
kompletně nové zázemí. Odhadovaná cena za provedení změny orientace je cca 2 mil. Kč. Proběhla diskuse nad
možnou změnou orientace a realizací kompletní přestavby areálu. Z diskuse jednoznačně vyplynulo, že
zastupitelstvo nechce provést změnu orientace hřiště a nechce vynakládat finanční prostředky navíc na například
zbourání současného zázemí, kabin, tribuny a restaurace.
c) Zeleň podél polních cest
Obec získala dotaci na obnovu polních cest a vysázení cca 200 kusů stromů. Podmínky získané dotace jsou velmi
striktní. Jde o desetiletou udržitelnost a nulovou úmrtnost. Podmínky na výběrové řízení jsou připraveny. Firma
stromy vysází a bude 3 roky garantovat zálivku. Dalších 7 let bude garantovat podmínky dotace obec. Pan Ditrich
vznesl dotaz, zda je obec schopna vlastními silami zalévat a udržovat vysázené stromy. Předsedající odpověděl,
že toto je na hraně garance obce. Ing. Čech připomenul, že tyto podmínky dotací jsou v současné době
standardní. Pravděpodobně dojde během doby udržitelnosti k úmrtí stromů. Mgr. Dočkalová vznesla dotaz, zda po
uvedených 3 letech je úmrtnost stromů menší vzhledem k již jejich většímu vzrůstu. Ing. Čech odpověděl, že
největší úmrtnost je první dva roky. Čím je stromek starší, tím je menší pravděpodobnost úmrtnosti. Mgr.
Dočkalová vznesla dotaz, zda by nebylo vhodné vysoutěžit u firmy dvě období. První období by bylo kryto zárukou
dotace a pro firmu povinnost 3 roky pečovat o stromky z dotace. Druhé období by si obec vysoutěžila tak, aby firma
měla také povinnost starat se o stromky, ale tuto část by obec hradila ze svého jako neuznatelný náklad dotace.
Ing. Čech uvedl, že druhou částí je také obnova polních cest. Lze tedy do soutěžních podmínek nastavit 7-leté
období, a když s vysoutěženou částkou nebude obec souhlasit, může vždy soutěž zrušit.
d) Rekonstrukce Dělnického domu
Obec zatím dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj nezískala. Obec bude muset zřejmě investovat do rekonstrukce
ze svých zdrojů nebo na základě úvěru od banky. Možností je žádat o dotaci na Ministerstvu financí. Rekonstrukce
je rozdělena do třech etap. RNDr. Munzar vznesl dotaz, zda se počítá s dotací na zateplení budovy z dotace
Operačního programu 2014 – 2020. Předsedající odpověděl, že i to je jedna z možností, otázka je, zda obec
dosáhne na dotaci a v jaké výši. Projektová dokumentace i stavební povolení je, obec může vypsat soutěž.
e) Opravy silnic a chodníků v ulici Nádražní, Prokopa Holého, Palackého, Jiráskova aj.
U ulice Nádražní se jedná pouze o opravu povrchu. Náklady na rekonstrukci silnice a chodníku od sokolovny k ulici
Palackého jsou cca 3 mil. korun. V ulici Prokopa Holého se plánuje rekonstrukce chodníku od Smetanovy ulice až
ke společnosti AIS, včetně vybudování parkovacích stání. Náklad se předpokládá kolem 2 mil. korun. Společnost
AIS se zavázala uhradit zhruba polovinu nákladů za rekonstrukci. V ulici Palackého je předpřipraven projekt, SŽDC
a ČD nedovolí rekonstrukci chodníku od železničního přejezdu k ulici Nádražní. Tento chodník bude z projektu
vyčleněn. Bude se tedy rekonstruovat chodník od ulice Revoluční ke křižovatce s ulicí Nádražní a dále potom od
železničního přejezdu ke křižovatce ulic Smetanova a Prokopa Holého.
Pan Ditrich vznesl připomínku, že by si chodník od závor ke křižovatce s ulicí Nádražní měly SŽDC a ČD
zrekonstruovat sami. Chodník byl zdevastován jejich nákladními vozidly. Mgr. Dočkalová vznesla dotaz, zda se u
předmětného chodníku jedná o účelovou komunikaci. Předsedající odpověděl, že toto není důležité, obec může
provést opravu pouze do hloubky 20 cm a nemůže na opravu žádat dotaci. SŽDC a ČD odmítly dát souhlasné
stanovisko k opravě po dobu dvou let. Předsedající bude dále vést jednání. K ulici Jiráskova je zpracovaný projekt,
byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj. Bohužel se na MMR je alokováno málo finančních

prostředků a obec dotaci nezískala. Ing. Erbenová vznesla dotaz, kolik bude stát plánovaná oprava komunikací
v ulici Havlíčkova a Dukelských hrdinů. Předsedající odpověděl, že dodavatel vodovodu bude tuto opravu
financovat za své náklady jako kompenzaci za vzniklé problémy při stavbě vodovodu. Jedná se o pokládku vrchní
vrstvy asfaltu tloušťky cca 4 cm tak, aby se zcelil povrch.
Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/10/17/12/2019:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
bere na vědomí
informace o připravovaných a realizovaných projektech obce a žádostech o dotace.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0 Zdrželi se 0

11) Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu obce na rok 2019
Předsedající sdělil, že by zastupitelstvo mělo pověřit radu obce k možnosti schválit a realizovat závěrečné
rozpočtové opatření k rozpočtu obce na rok 2019.
Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/11/17/12/2019:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
souhlasí
s pověřením pro radu obce schválit a realizovat závěrečné rozpočtové opatření k rozpočtu obce Velký Osek na rok
2019, kterým se upraví jednotlivé položky a paragrafy rozpočtu obce Velký Osek na rok 2019 tak, aby k 31. 12.
2019 nebyla žádná rozpočtovaná položka a rozpočtovaný paragraf rozpočtu obce Velký Osek na rok 2019
překročeny přes 100% plnění.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0 Zdrželi se 0

12) Rozpočtový výhled obce na roky 2020–2022 a rozpočet obce na rok 2020
Předsedající kompletně představil rozpočtový výhled na rok 2020–2022 a rozpočet obce na rok 2020. Rozpočtový
výhled a rozpočet byl představen po jednotlivých kapitolách na výdajové i příjmové stránce. Zejména upozornil, že
ten, kdo si nepodá do 28 února 2020 přihlášku na užívání vodovodu, tak již bude hradit veškeré náklady na
připojení vodovodu samostatně. Akce vodovod běží již dva roky a všechny informace k projektu jsou dlouhodobě
známy. Mgr. Dočkalová vznesla dotaz, zda tedy jsou ulice se starým vodovodním řadem a nemovitosti napojeny na
vodovod. Předsedající odpověděl, že to jsou zejména ty hlavní ulice (Revoluční, Jiráskova) a odbočky budou u
těchto nemovitostí realizovány na začátku příštího roku na základě podané žádosti. Tyto odbočky nebyly
předmětem projektu a nebyla k nim přidělena dotace. Celkem se jedná o cca 50 nemovitostí. Představil dále Plán
investičních aktivit obce Velký Osek na roky 2020–2024. Plán bude doplněn o další položku za oblast Podpůrných
a strategických dokumentů, ve kterých bude uvedeno Vypracování nového územního plánu.
Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/12/17/12/2019:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. souhlasí
s využitím částky ve výši až 500 tis. Kč z rozpočtu obce Velký Osek na rok 2020 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. souhlasí
s využitím částky ve výši až 200 tis. Kč z rozpočtu obce Velký Osek na rok 2020 pro spolupráci s T. J. Sokol Velký
Osek za účelem pokračování rekonstrukce sokolovny v obci Velký Osek v ulici Nádražní a Politických vězňů;
III. schvaluje
rozpočet obce Velký Osek na rok 2020 dle obsahu přílohy tohoto usnesení, z něhož se vyčleňuje částka:
a) na provoz Mateřské školy Velký Osek příspěvek ve výši 1 400 000 Kč;
b) na provoz Masarykovy základní školy Velký Osek příspěvek ve výši 2 950 000 Kč, přičemž 200 000 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 projekty Masarykovy základní školy Velký Osek spočívající v technickém zhodnocení majetku obce Velký
Osek za účelem zejm. obnovy šaten pro 1. stupeň, stavebních úprav sklepních prostor pro volnočasové využití

žáků a zavedení bezbariérovosti a digitální a odborné výuky ve výši 6 500 000 Kč, přičemž využití příslušného
podílu z této částky na projekty Bezbariérovost a Digitální a odborná výuka je podmíněno Rozhodnutím o
poskytnutí dotace z IROP 2014–2020;
IV. schvaluje
rozpočtový výhled obce Velký Osek na roky 2020-2022 dle přílohy tohoto usnesení;
V. schvaluje
plán investičních aktivit obce Velký Osek na roky 2020–2024 dle přílohy tohoto usnesení, přičemž tento plán je
možné aktualizovat vždy dle potřeby, nejméně však 1-krát za 2 roky;
VI. schvaluje
pověření pro radu obce schvalovat a realizovat rozpočtová opatření k rozpočtu obce Velký Osek na rok 2020 do
maximální výše 500 tis. Kč pro jednotlivý paragraf rozpočtu obce Velký Osek na rok 2020, přičemž nesmí dojít ke
změně výše celkových příjmů a celkových výdajů rozpočtu obce Velký Osek na rok 2020 a rada obce je povinna o
přijatých rozpočtových opatřeních podat informaci na bezprostředně následujícím zasedání zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0 Zdrželi se 0

13) Návrh termínů zasedání zastupitelstva v roce 2020
Předsedající představil návrh harmonogramu zasedání zastupitelstva v roce 2020 a jelikož nebylo jiných návrhů
z řad zastupitelstva, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/13/17/12/2019:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
následující harmonogram zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek v roce 2020 takto:
úterý 25. 2. 2020, úterý 28. 4. 2020, úterý 23. 6. 2020, úterý 15. 9. 2020, úterý 15. 12. 2020.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0 Zdrželi se 0

14) Různé
Předsedající uvedl, že do tohoto bodu nebylo nic navrženo.
15) Informace a návrhy rady obce, výborů zastupitelstva a obecního úřadu
a) Mimořádné odměny pro členy výborů za rok 2019
Předsedající představil odměny navržené v usnesení a uvedl, že výši odměn konzultoval s jednotlivými předsedy
výborů, že je obeznámen s prací jednotlivých výborů a členů, proto doporučuje tyto mimořádné odměny jako jsou
navrženy schválit.
Ing. Kliment přednesl svůj názor s tím, že souhlasí s odměnami pro „nečleny“ zastupitelstva. Členům zastupitelstva
by odměny neuděloval, neboť jsou již odměňováni za práci zastupitele. Ing. Čech konstatoval, že odměna je
navrhována členům za práci navíc ve výborech, pokud jde o paní Tučímovou, ta tráví prací ve výboru množství
času navíc ze svého osobního volna. Výbor životního prostředí se během roku sešel celkem 6-krát a vždy je to
spojeno s výjezdem po obci. Zástupci výboru dále spolupracují s obcí při povolování kácení dřevin, kdy na místě
posuzují každou dřevinu a dávají obci své stanovisko k návrhu na kácení. Paní Tučímová uvedla informace k Ing.
Čechovi, který tráví velké množství svého volného času prací pro obec právě v oblasti ochrany životního prostředí,
např. vede pasport zelně, konzultuje návrhy na náhradní výsadbu, přípravu projektů. Naproti tomu v zastupitelstvu
jsou lidé, kteří za celý rok nejsou schopni svolat výbor a berou odměnu za předsednictví a členství ve výboru. Tito
lidé by spíše měli zodpovídat, proč jejich výbor nebyl za celý rok svolán.
Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/14/17/12/2019:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
souhlasí
s poskytnutím mimořádných odměn za aktivní činnost v roce 2019 na podkladě odůvodnění, které je obsahem
přílohy tohoto usnesení, pro předsedy a členy výborů Zastupitelstva obce Velký Osek takto:
a) Výbor životního prostředí:
Mgr. Alena Jílková – 3 tis. Kč hrubého; Ing. Zdeněk Kalaš - 3 tis. Kč hrubého; Miroslav Fotr – 3 tis. Kč hrubého;
Ilona Tučímová - 3 tis. Kč hrubého; Ing. Svatopluk Čech – 6 566 Kč hrubého;
b) Finanční výbor:
Bc. Karel Slanina - 3 tis. Kč hrubého;

c) Kontrolní výbor:
d) Výbor pro sociální politiku, zdravotnictví, školství, kulturu, sport a spolupráci se spolky:
Mgr. Radka Fischová - 3 tis. Kč hrubého, Martina Matuchová - 3 tis. Kč hrubého, Vojtěch Hrabánek - 3 tis. Kč
hrubého, David Kratochvíl - 3 tis. Kč hrubého, Bc. Monika Kubíčková - 3 tis. Kč hrubého, Radka Marhonsová - 3 tis.
Kč hrubého,
přičemž mimořádná odměna bude vyplacena výše uvedeným osobám v nejbližším řádném výplatním termínu,
nejpozději však do 31. 1. 2020.
Výsledek hlasování: Pro 11

Proti 0 Zdrželi se 2

b) Starosta obce
Předsedající uvedl, že je k nahlédnutí Zápis z dílčího přezkumu hospodaření obce za rok 2019, který byl proveden
5. 12. 2019. Obec vyšla z přezkumu velmi dobře, pouze ve dvou případech v roce došlo k nesprávnému
zaúčtování položek, což je pouze technická záležitost. Jinak je hospodaření obce naprosto bez závad.
c) Obecní úřad
Vedoucí obecního úřadu Mgr. Tázler upozornil na to, že jsou předělávány webové stránky obce, mateřské školy,
základní školy, hasičů a knihovny. Společně s novými webovými stránkami byla spuštěna mobilní aplikace „V
OBRAZE“, prostřednictvím které bude obecní úřad zasílat do chytrých telefonů všechny novinky – zprávy,
informace, upozornění atd. Od ledna 2020 bude na obecním úřadu zprovozněn platební terminál. Občan tak bude
moci při placení využít platební kartu nebo jiné chytré zařízení s NFC technologií.
d) Výbor územního rozvoje
Předsedkyně Mgr. Dočkalová rozdala zastupitelům nepojmenovaný jednostránkový dokument obsahující podněty
na změnu územního plánu obce. Uvedla, že na obci leží několik žádostí o změnu územního plánu. Ta se provádí
dvěma způsoby. Buď na žádost někoho, nebo z vlastního podnětu obce. Někdo musí požadavky zpracovat a dále
projít procesem schvalování. Dle jejího názoru by se našlo v obci několik dalších možných změn, které by stály za
to změnit územní plán. Územní plán obce je z roku 1999 a je pouze v listinné podobě. Později byly provedeny dvě
změny, v roce 2005 a 2009. Uvedla, že dle vyjádření starosty je vhodnější nejprve provést další změnu plánu
(zahrnout zde všechny požadavky) a poté z něho vytvořit nový plán. Dle jejího vyjádření by bylo vhodnější vytvořit
zcela nový územní plán. Požádala zastupitelstvo o zamyšlení nad touto otázkou a o zaujetí stanoviska ve věci.
Ing. Čech poznamenal, že při provádění změny územního plánu se uvádí vždy úplné nové znění územního plánu
právě z důvodu, aby nedocházelo k nejasnostem. Pokud se jedná o současný územní plán obce v tištěné podobě,
je zde nepřesně zakreslena řada údajů. Není zde přesně zakreslen intravilán a extravilán obce. Požaduje
překreslení stávajícího územního plánu tak aby více odpovídal realitě. Dle jeho názoru nicméně nedokáže
posoudit, která cesta by byla vhodnější. Zda jít cestou změny nebo vytvořit zcela nový územní plán. Dle názoru
předsedkyně Mgr. Dočkalové by si mohl každý zájemce o změnu územního plánu vše v rámci správního řízení
před dotčenými orgány zařídit samostatně na své náklady se svým projektantem a zastupitelstvo by po tomto
provedeném řízení buď návrh změny odsouhlasilo, či nikoli. Dle jejího názoru by si každý občan obce mohl dát
požadavek na případnou změnu a ta by se ve spolupráci s projektantem posuzovala, zda je oprávněná.
Předsedající následně uvedl, že tuto problematiku pro celkové pochopení zastupitelům osvětlí. Nejprve upozornil,
že v dokumentu není ještě uvedena žádost společnosti AIS a některé žádosti jsou již bezpředmětné s ohledem na
změnu vlastníka (např. v dokumentu uvedené pozemky naproti obecnímu úřadu pana Mommerse jsou již ve
vlastnictví obce, takže údaje v dokumentu nejsou aktuální). Další položkou je problematika areálu bývalých
Českých dřevařských závodů. Vyjmenoval primární zájmy o změnu územního plánu, kde se dosud majitel
nevyjádřil, co s ním zamýšlí. Předsedající uvedl, že když jednal s dotčenými orgány o změně územního plánu, bylo
mu doporučeno jít pouze změnou na základě podaných žádostí. V takovém případě se bude jednat pouze o
dotčených pozemcích a nebude se jednat o celém území obce. Zamezí se tím právě posuzování mnoha
nesmyslných žádostí, nebude se muset ve správním řízení řešit řada sporů a celá věc se tímto urychlí. Pokud by
se šlo cestou nového územního plánu, potom se obec vystavuje riziku, že jakákoli plocha by mohla být předmětem
změny a dohadovacího řízení. Potom těch změn může být v obci i tisíce. Předsedající navrhl, aby bylo svoláno
neformální sezení Výboru územního plánování se zastupiteli, kde se bude o této problematice jednat a zastupitelé
budou mít dostatek času a informací zaujmout stanovisko v dané věci. Zastupitelé by také měli vědět, jaké žádosti
na změnu územního plánu jsou na obec podány. Předsedající navrhl termín jednání ve čtvrtek 16. ledna 2020
od 17 hodin na obecním úřadu. Tato diskuse se může spojit i s diskusí k vyhlášce o místních poplatcích.
e) Místostarostka obce Mgr. Veronika Křičková
Místostarostka Mgr. Křičková všechny přítomné pozvala na akordeonový koncert do kostela dne 21. prosince od
15:30. Dále na Štědrý den bude v kostele probíhat mše od 14:30.
16) Diskuse

V rámci diskuse nebyl vznesen žádný dotaz.
17) Závěr
Předsedající pozval přítomné na ohňostroj, který se bude konat 1. ledna 2020 od 17:30 hodin před Dělnickým
domem. Poděkoval všem zastupitelům za spolupráci v roce 2019 a popřál klidné a příjemné prožití svátků
vánočních a hodně úspěchů a zdraví v roce následujícím.
Ve Velkém Oseku dne 17. 12. 2019
Zápis byl vyhotoven dne: 27. 12. 2019
Zapisovatel: Mgr. Martin Tázler
Ověřovatelé:, Ing. Petr Váňa v. r. ……………………………, dne ……………………
Ing. Tomáš Kliment 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/1/17/12/2019 – Schválený program zasedání zastupitelstva dne 17. 12. 2019
Schválený program zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 17. 12. 2019
1) Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva dne 19. 9. 2019
2) Inventarizace majetku obce za rok 2019
a) zánik společnosti Velkoosecká sportovní, a. s.
3) Nakládání s nemovitostmi:
a) odkup pozemků č. 31/4, č. 31/5 a č. 31/7 pod silnicemi, chodníky a veřejnými prostranstvími v ulici
V Zahradách v k. ú. a obci Velký Osek;
4) Poplatek za psy na rok 2020
5) Poplatek za odpady na rok 2020
6) Provozování vodovodu a kanalizace od 2020
a) provozovatel podtlakové kanalizace a vodovodu
b) vodné a stočné na rok 2020
7) Projekty obce – žádosti o dotace, realizované a připravované projekty
zejména: a) vodovod
b) sportovní areál
c) zeleň podél polních cest
d) rekonstrukce Dělnického domu
e) opravy silnic a chodníků v ulici Nádražní, Prokopa Holého, Palackého, Jiráskova aj.
8) Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu obce na rok 2019
9) Rozpočtový výhled obce na roky 2020 – 2022 a rozpočet obce na rok 2020
a) investiční plán na roky 2020 – 2022
b) podpora obce spolkům a organizacím na volnočasové, zájmové a kulturně-společenské aktivity
10) Termíny zasedání zastupitelstva v roce 2020
11) Různé
12) Informace a návrhy rady obce, výborů zastupitelstva a obecního úřadu
a) mimořádné odměny pro členy výborů za rok 2019
13) Diskuse
14) Závěr

Příloha č. 2 zápisu z 7. zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 17. 12. 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. Hana Dočkalová, v. r.

Mgr. Pavel Drahovzal

Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.

Mgr. Michal Dupák

Mgr. Michal Dupák, v. r.

Ing. Helena Erbenová

Ing. Helena Erbenová, v. r.

Jan Fagoš

Jan Fagoš, v. r.

Vladimír From

Vladimír From, 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.

Ing. Petr Vokřál

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

Ilona Tučímová

Ilona Tučímová, v. r.

Ing. Petr Váňa

Ing. Petr Váňa, v. r.

Příloha č. 3 k usnesení č. ZO/3/17/12/2019– Schválený plán inventaritzace majetku obce Velký Osek za 2019
Plán k provedení komplexní inventury majetku obce Velký Osek (movité a nemovité věci, práva, závazky,
pohledávky, finanční prostředky) a hospodaření s ním za rok 2018 (inventarizační plán) v období od 1. 1.
2020 do 31. 1. 2020
Účetní jednotka: Obec Velký Osek
IČO: 00235873
Schvaluje a vydává: Zastupitelstvo obce Velký Osek
Platnost: od 1. 1. 2020 do 31. 1. 2020
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 2019:
a) Periodická inventura majetku obce pro inventarizační položky (seznam inventurních soupisů) bude zahájena dne
1. 1. 2020 a ukončena nejpozději dne 31. 1. 2020. 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. 2020 a ukončení její
činnosti je ke dni 31. 1. 2020.
c) Zpracování inventurních soupisů bude ukončeno dne 31. 1. 2020. Veškeré inventarizační a zúčtovatelné
inventarizační rozdíly musí být proúčtovány k datu zpracování účetní závěrky. Zpráva o provedené inventarizaci
bude zpracována do 31. 1. 2020 a předložena zastupitelstvu obce do 31. 1. 2020.
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. 2020. 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: …………………
Členové: ……………………………………………………………………………………………………………………
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 …………………… schváleno zastupitelstvem obce Velký Osek.

Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce Velký Osek
razítko obecního úřadu

Příloha č. 4 k usnesení č. ZO/6/17/12/2019– Schválená obecně závazná vyhláška obce Velký Osek č. 1/2019
o místním poplatku ze psů
OBEC Velký Osek

Obecně závazná vyhláška obce Velký Osek č. 1/2019,
o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo
obce
Velký
Osek
se
na
svém
zasedání
dne
17.
12.
2019
usnesením
č. ZO/6/17/12/2019 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Obec Velký Osek touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
1
Správcem poplatku je obecní úřad.
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na
2
území České republiky (dále jen „poplatník“).
3
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy se pes stal starším
tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 30 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové
povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).
Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
4
V ohlášení poplatník uvede
a)
jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo
podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem
oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b)
čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí,
užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností
poplatníka,
c)
další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících
vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy
5
nastala.
Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku
automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto
6
údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.
Čl. 4
Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a)
za jednoho psa 120,- Kč,
b)
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 120 Kč,
c)
za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 120 Kč,
d)
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 120 Kč.

(1)
(2)

1

Čl. 5
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

§ 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3
§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
5
§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
6
§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
2

(2)
(3)

Čl. 6
Osvobození
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na
pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které
7
stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis .
Od poplatku je dále osvobozen držitel psa převzatého z útulku po předložení dokladu o převzetí psa.
Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30 dnů od skutečnosti
zakládající nárok na osvobození úlevu.
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou
8
nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.
Čl. 7
Navýšení poplatku
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním
9
výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je
10
příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.
Čl. 8
11
Odpovědnost za zaplacení poplatku
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.
V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

(1)
(2)

Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními předpisy.
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/1994 o místních poplatcích, ze dne 31. 3. 1993.

(1)

(2)
(3)
(4)

(1)
(2)

(1)

Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

...................................
Jan Fagoš, v. r.
místostarosta obce
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

7

§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
9
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
10
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
11
§ 12 zákona o místních poplatcích
8

..........................................
Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.
starosta obce

Příloha č. 5 k usnesení č. ZO/7/17/12/2019– Schválená obecně závazná vyhláška obce Velký Osek č. 2/2019
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. 2/2019,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Velký Osek schválilo na svém zasedání konaném dne 17. 12. 2019 usnesením č. ZO/7/17/12/2019
vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)
Obec Velký Osek touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
12
(2)
Správcem poplatku je obecní úřad Velký Osek.
Čl. 2
Poplatník
(1)
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
13
platí :
a) fyzická osoba přihlášená v obci,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých
není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke
stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu 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, jsou povinny
14
správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

(6)
(7)

(1)

12

Čl. 3
Ohlašovací povinnost
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
přihlášení, popřípadě další adresy pro doručování.
Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této 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.
Ve lhůtě podle odst. 1 je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny
přihlášení 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
15
doručování.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy
16
nastala.
Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 a 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaje zveřejněné pro tyto účely správcem
poplatku na úřední desce.
Čl. 4
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí 650,- Kč a je tvořena:
a)
z částky 250,- Kč za kalendářní rok a

§ 15 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních
poplatcích“)
13
§ 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
14
§ 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích
15
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
16
§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

z částky 400,- 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.
Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
V případě změny místa přihlášení 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
přihlášení,
vlastnictví
nebo
umístění
v příslušném
kalendářním
roce.
Dojde-li
ke
změně
v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni
17
tohoto měsíce.
Čl. 5
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce,
který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
b)

(2)
(3)

(1)
(2)

(1)

(2)

Čl. 6
Osvobození a úlevy
18
Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle 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,
c)
umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo
chráněném bydlení.
Od poplatku se osvobozují:
a)
fyzické osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P,
b)
fyzické osoby dle článku 2, odst. (1) 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), které se narodí v průběhu kalendářního roku,

(3)

Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. (1) písm. a) až c) a odst. (2) písm. a) až c) tohoto článku je poplatník povinen
ohlásit ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.

(4)

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených
19
touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

(1)
(2)

(1)

(2)
(3)

(1)

(2)

Čl. 7
Navýšení poplatku
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním
20
výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je
21
příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.
Čl. 8
22
Odpovědnost za zaplacení poplatku
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.
V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně
a nerozdílně.
Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce Velký Osek č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce
Velký Osek, ze dne 18.12.2018.
Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

17

§ 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích
§10b odst. 3 zákona o místních poplatcích
19
§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
20
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
21
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
22
§ 12 zákona o místních poplatcích
18

Jan Fagoš, v. r.
místostarosta obce

Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.
starosta 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. 2/2019
Výše poplatku dle čl. 4 odst. 1 obecně závazné vyhlášky obce Velký Osek č. 2/2019
Sazbu poplatku činí 650,- Kč a je tvořena;
a) z částky 250,- Kč za osobu uvedenou v čl. 2 odst. (1) a kalendářní rok;
b) z částky 400,- 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 2020 část dle písm. b) místního poplatku

1

Částka skutečných nákladů v roce 2018 v Kč na sběr a svoz netříděného,
směsného komunálního odpadu kat. číslo 20 03 01

3

Počet obyvatel 31. 12. 2018
Zdroj:(údaj http://www.risy.cz nebo http://www.czso.cz )
Počet rekreačních nebo trvale neobydlených

4

Počet obyvatel pro výpočet řádek 2 + 3

5

Náklad na osobu Kč

2

1 048 375,39
2 386
50
2 436
430,368

Zaokrouhleno

400,-

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. 2020 do 31. 3. 2020 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 datum narození 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 2020-Novák č.p.….“.

Příloha č. 6 k usnesení č. ZO/9/17/12/2019– Schválený Dodatek č. 3 ke Smlouvě o provozování vodovodu
v obci Velký Osek
Dodatek č. 3
ke smlouvě o provozování vodovodu obce Velký Osek uzavřené dne 1.2.1995 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.12.2015 a
dodatku č. 2 ze dne 28.12.2017
Smluvní strany:
Vlastník:

Obec Velký Osek
Revoluční 36
281 51, Velký Osek
235873
zastoupený Mgr. Pavlem Drahovzalem, starosta obce
( dále jen vlastník )

IČ:

Provozovatel:
IČ:
DIČ:

Energie AG Kolín a.s.
Legerova 21
280 02 Kolín III
47538457
CZ47538457
zastoupený Janem Hladíkem, předseda představenstva
( dále jen provozovatel )

se dohodly na dodatku č. 3 k výše uvedené smlouvě v tomto znění:
Článek 11, bod 11.2. smlouvy ze dne 1.2.1995 a dodatku č. 2 se mění tak, že smluvní vztah uzavřený na dobu určitou
do 31.12.2019 se prodlužuje na dobu určitou do výběru nového provozovatele vodovodu Velký Osek.
Článek 11, bod 11.2. smlouvy tedy zní:
Smlouva se uzavírá na dobu určitou do výběru nového provozovatele vodovodu Velký Osek. Smluvní vztah skončí ke dni
uzavření nové smlouvy o provozování vodovodu. 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.
Dále komplexní provoz svěřeného majetku uvedený v Předmětu smlouvy se v souladu s článkem 2, bod 2.3 smlouvy ze
dne 1.2.1995 rozšiřuje o:
SO 01 věžový VDJ 300m3
IO 01.0 věžový VDJ
IO 01.1 přípojka NN pro věžový VDJ
IO 01.3 věžový VDJ – zařízení M+R
IO 01.4 příjezdová komunikace k VDJ
IO 01.5 vnitřní el. instalace VDJ a AK
SO 02 rozvodné vodovodní řady v obci
A1 dl.398m PE 100 SDR 17 d 160 mm,
A1-1 dl.135m PE 100 SDR 17 d 90 mm,
A1-1-1 dl.125m PE 100 SDR 17 d 90 mm,
A1-2 dl.193m PE 100 SDR 17 d 90 mm,
A1-3 dl.83m PE 100 SDR 17 d 63 mm,
A2 dl.401m PE 100 SDR 17 d 90 mm,
A2-1 dl.175m PE 100 SDR 17 d 90 mm,
A2-1-1 dl.132m PE 100 SDR 17 d 90 mm,
B dl.392m PE 100 SDR 17 d 90 mm,
C dl.1431m ( dl. 1061m PE 100 SDR 17 d 110 mm, dl.370m PE 100 SDR 17 d 90 mm ),
C1 dl.83m PE 100 SDR 17 d 90 mm,
C2 dl.693m PE 100 SDR 17 d 110 mm,
C2-1 dl.257 PE 100 SDR 17 d 110 mm,
C2-1-1 dl.132m PE 100 SDR 17 d 90mm,
C2-2 dl.494m PE 100 SDR 17 d 110 mm,
C2-2-1 dl.30m PE 100 SDR 17 d 63 mm,
C2-3 dl.148m PE 100 SDR 17 d 90 mm,
C2-4 dl.241m PE 100 SDR 17 d 90 mm,
C3 dl.79m PE 100 SDR 17 d 90 mm,
C4 dl.76m PE 100 SDR 17 d 90 mm,
C5 dl.148m PE 100 SDR 17 d 110 mm,
C6 dl.141m PE 100 SDR 17 d 110 mm,
C7 dl.220m PE 100SDR17 d 90 mm,

C8 dl.214m ( dl. 117m PE 100 SDR 17 d 110 mm, dl.97m PE SDR 17 d 90 mm ),
C9 dl.388m PE 100 SDR 17 d 90 mm,
C10 dl.194m PE 100 SDR 17 d 90 mm,
C11 dl.149m PE 100 SDR 17 d 90 mm,
C12 dl.91m PE 100 SDR 17 d 110 mm,
C13 dl.109m PE 100 SDR 17 d 90 mm,
C14 dl.73m PE 100 SDR 17 d 90 mm,
D dl.63m PE 100 SDR 17 d 90 mm,
E dl.171m PE 100 SDR 17 d 90 mm,
F dl.94m PE 100 SDR 17 d 90 mm,
G dl.211m PE 100 SDR 17 d 90 mm,
I dl.85m PE 100 SDR 17 d 90 mm,
J dl.4m PE 100 SDR 17 d 110 mm,
H dl.981m PE 100 SDR 17 d 110 mm,
H1 dl.78m PE 100 SDR 17 d 110 mm,
H2 dl.72m PE 100 SDR 17 d 90 mm
SO 03 vodovodní přivaděč
přivaděč č.1 PE SDR 17 DN 160 mm, délka 3415 m
přivaděč č.2 PE SDR 17 DN 160 mm, délka 645 m

Výše uvedený majetek provozovatel přebírá k provozování vydáním pravomocného kolaudačního souhlasu s užíváním
stavby. Součástí Dodatku č. 3 jsou podepsané Protokoly o předání a převzetí stavby.
Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:
Vlastník potvrzuje, že dodatek č. 3 byl schválen usnesením zastupitelstva obce Velký Osek č. ZO/9/17/12/2019 ze zasedání
konaného dne 17. 12. 2019.
V Kolíně dne ………………2019

……………………………………….
Provozovatel
Jan Hladík
předseda představenstva

Ve Velkém Oseku dne ………………2019

……………………………………………
Vlastník
Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce

Přílohy:
1) Protokol o předání a převzetí stavby – věžový VDJ a rozvodné vodovodní řady
2) Protokol o předání a převzetí stavby – vodovodní přiváděcí řad

Příloha č. 7 k usnesení č. ZO/12/17/12/2019– Schválený rozpočet obce Velký Osek na rok 2020 a rozpočtový
výhled na roky 2020 – 2022 a Plán investičních aktivit obce Velký Osek na roky 2020 – 2024

Plán investičních aktivit obce Velký Osek na roky 2020 – 2024
PD - projektová dokumentace, nebo dokumentace obdobného typu
US - urbanistická studie nebo studie využitelnosti či architektonická studie

Projektový záměr

Předpokládané
Předpokládaný
náklady
Stav
termín
projektového
připravenosti
realizace
záměru

Vlastnictví

Životní prostředí
Kanalizační přivaděč na ČOV
TPCA

30 mil. Kč

2020 - 2024

bude PD

Developeři,
Obec

Zabezpečení zdroje vody –
3
akumulace cca 50 m namísto
stávajícího věžového vodojemu
(zálivka zeleně, hasičská voda,
čištění ulic)

1.5 mil. Kč

2020 – 2021

PD

Obec

Bezbariérovost V MZŠ

4 mil. Kč

2020 - 2021

PD

MZŠ, Obec

Rozšíření kapacity MŠ

12 mil. Kč

2021 – 2024

bude PD

Obec,
Developeři

Rekonstrukce školních hřišť MZŠ

5 mil. Kč

2020 – 2022

PD

Obec, MZŠ

Obnova zeleně v extravilánu obce

1,8 mil. Kč

2020 – 2021

PD

Obec

Revitalizace přednádražního
prostoru včetně parkoviště

7 mil. Kč

2020 – 2024

US, bude PD

Obec, ČD,
SŽDC

Obecní mobiliář v obci - lavičky,
odpadkové koše, kolostavy,
autobus.zastávky, orientační tabule

2 mil. Kč

2020 – 2024

Není

Obec

Přestavba hřbitovní smuteční síně
na kolumbárium

3 mil. Kč

2020 – 2022

PD

Obec

1,5 mil. Kč

2020 – 2024

bude PD

Obec

Školství

Veřejná zeleň a veřejná
prostranství

Pozemní komunikace, chodníky,
veřejné osvětlení a rozhlas
Mostek přes Bačovku u MZŠ a
navazující chodník

Rekonstrukce mostu přes Bačovku
u Dělnického domu

1 mil. Kč

2020 – 2024

bude PD

Obec

Rekonstrukce ulice Nádražní
včetně chodníků a veřejného
osvětlení

4 mil. Kč

2020 – 2022

PD

Obec

Rekonstrukce ulice Jiráskova
včetně chodníků, veřejného
osvětlení, dešťové kanalizace a
zvýšených křižovatek

13 mil. Kč

2020 – 2024

PD

Obec

Rekonstrukce ulice Kpt. Jaroše
včetně chodníků, veřejného
osvětlení a dešťové kanalizace

7 mil Kč.

2020 – 2024

bude PD

Obec

Chodník podél krajské silnice v ulici
Palackého, Prokopa Holého,
Volárenská včetně veřejného
osvětlení

12 mil. Kč

2020 – 2021

PD

Obec

Chodník na ulici Prokopa Holého
od Smetanovy ulice k továrně AIS
včetně veřejného osvětlení

2,5 mil. Kč

2020 – 2021

PD

Obec

Silnice kolem bývalých ČDZ

15 mil. Kč

2020 – 2024

bude PD

Obec,
Developeři

Rekonstrukce ulic Náměstí Petra
Bezruče, Zahradní, Hvězdárna
části ulice Sluneční, Nádražní a
Kpt. Jaroše včetně veřejného
osvětlení a dešťové kanalizace

35 mil. Kč

2020 – 2024

bude PD

Obec

Rekonstrukce ulic Politických
vězňů, Vrchlického, Kmochova a
Hejdukova včetně veřejného
osvětlení a dešťové kanalizace

13 mil. Kč

2020 – 2024

bude PD

Obec

Rekonstrukce Dělnického domu

40 mil. Kč

2020 – 2024

PD

Obec

Rekonstrukce č.p. 558 na dům se
sociální péčí

15 mil. Kč

2020 - 2022

US, bude PD

Obec

Zázemí přístaviště na Labi u
zdymadla

1,5 mil. Kč

2020 - 2024

US, bude PD

Obec, MDČR

Rekonstrukce kostela
Nejsvětějšího srdce Ježíšova

8,5 mil. Kč

2020 – 2024

PD

Římskokatolická
církev, Obec

35 mil. Kč

2020 - 2024

bude PD

Obec, T. J.
Sokol Velký
Osek

Oblast kultury, volnočasových
aktivit a sociální péče

Rekonstrukce sokolovny a využití
sokolské zahrady pro bytovou a
občanskou vybavenost, např.
seniorské bydlení, multifunkční

hrací plocha
Revitalizace areálu fotbalového
hřiště včetně rozšíření kabin,
zavlažovacího systému, osvětlení,
oplocení, multifunkčních hracích
ploch s umělým povrchem a workout hřiště

32 mil. Kč

2020 – 2024

bude PD

Obec

Areál pro kulturní a společenské
akce u Písáku

12 mil. Kč

2020 – 2024

bude PD

Obec

1 mil. Kč

2020 – 2024

bude PD

Obec

Podpůrné a strategické
dokumenty
Vypracování nového územního
plánu obce Velký Osek

Plán investičních aktivit obce Velký Osek je přijat na roky 2020 - 2024.
Každé 2 roky se plán bude aktualizovat, může být aktualizován i dříve, pokud bude třeba.

Příloha č. 8 k usnesení č. ZO/14/17/12/2019– Odůvodnění schválených mimořádných odměn pro předsedy a členy
výborů Zastupitelstva obce velký Osek
Materiál podává:
Ing. Svatopluk Čech
předseda výboru životního prostředí a člen zastupitelstva obce Velký Osek
Žádost o odměnu pro všechny členy Výboru životního prostředí při obci Velký Osek za výkon činností spjatých s tímto
výborem v roce 2019. Jmenovitě pro: Miroslav Fotr, Ing. Alena Jílková, Ing. Zdeněk Kalaš, Ilona Tučímová.
Výbor se v roce 2019 sešel celkem 6x (29.01., 12.03., 14.05., 11.06., 10.09. a 19.11., viz. přiložené zápisy z jednání), v rámci
své činnosti řešil otázky spjaté zejména s životním prostředím a údržbou veřejných prostranství v obci (výsadbu, údržbu a
zálivku zeleně, odpady, vzhled obce atd.). Dále řešil otázky spjaté s odpadovým hospodářstvím, dotačními tituly, projekty obce,
stavební činností v obci atd. Aktivně se podílel na Akci ,,Z“, kterou každoročně pořádá pod záštitou obce.
Součástí jednání bylo obvykle i ohledání na místě spojené s ústním jednáním, např. ve věci rekultivace břehů u nového písníku,
stavu pozemků U Máčidla, stavu pozemků u starého písníku, výsadby zeleně v intravilánu a extravilánu obce Velký Osek apod.
Součástí jednání byla i mezi obecní spolupráce v rámci Mikroregionu Polabský Luh, zejména ve věci údržby cyklostezek.
Mimo činnosti výše uvedené plnily jednotlivý členové další specifické úkoly jim svěřené předsedou výboru Ing. Svatoplukem
Čechem.
Miroslav Fotr – úkoly spjaté s obecními lesy (dozorová a kontrolní činnost – těžba, výsadba, dosadba, stav porostů…,
spolupráce s OLH, příprava podkladů atd.), zelení v obci (zálivka, kontrola stavu atd.) a součinnost s OÚ jakožto orgánem
OPaK (povolování kácení dřevin)
Ing. Alena Jílková – úkoly vázané na spolupráci se Základní školou T. G. Masaryka (údržba školní zahrady a přilehlých
prostranství) a příprava Akce ,,Z“
Ilona Tučímová – úkoly spjaté s odpadovým hospodářstvím (koncepce odpadového hospodářství, kontrolní a dozorová
činnost – stav kontejnerů a sběrných míst, rozvoj sítě sběrných míst, čistota a pořádek na veřejných prostranstvích atd.)
Ing. Zdeněk Kalaš – úkoly vázané na zeleně v obci i mimo obec, kontrolní a konzultační činnost, posuzování vhodnosti
výsadeb, tvorba projektů výsadeb, dotační příležitosti atd.
Tímto žádám o odměnu za průběžný výkon této činnosti konané v roce 2019 v částce 2.500 Kč (po zdanění).

Materiál podává:
Výbor životního prostředí zastupitelstva obce Velký Osek
Výbor životního prostředí žádá o odměnu pro Ing. Svatopluka Čecha za činnost spjatou s údržbou zeleně a veřejných
prostranství v obci Velký Osek za rok 2019, mimo činnost konanou v rámci výkonu zastupitele obce a předsedy výboru
životního prostředí. Tato činnost spočívá:




vedení a řízení externího pracovníka obce Milana Zoubka, který provádí činnost spjatou s údržbou veřejné zeleně (kácení,
ořezy, výchova dřevin a keřů) a obecních prostranství (sečení a údržba zelených ploch), zadávání těchto prací, kontrola
prací a přebírka prací před proplacením, v rozsahu cca 20 hodin ročně
provádění drobných udržovacích prací v rámci údržby obecní zeleně a veřejných prostranství, zejména výchova a řez
dřevin a keřů (jde zejména o práce, které např. z kapacitních důvodů nemohl realizovat p. Zoubek), v rozsahu cca 45
hodin ročně
údržba a aktualizace passportu zeleně (evidence výsadeb, zanesení výsadeb do mapového podkladu + fotodokumentace,
bonitace dřevin, vyřazení odstraněných subjektů atd.) v celkovém rozsahu cca 25 hodin ročně

Tímto výbor žádá o odměnu za průběžný výkon této činnosti konané v roce 2019 v maximální možné částce dle zákona o obcích.
Předsedkyně Finančního výboru Ing. Helena Erbenová předkládá návrh na mimořádné odměny pro jednotlivé členy takto:
Bc. Karel Slanina - mimořádná odměna ve výši 3 000 Kč hrubého, odůvodnění: 100 % aktivní účast na jednáních výboru (2 zasedání),
100 % aktivní účast na všech kontrolách (5 kontrol – na OÚ, MZŠ a MŠ)

Předsedkyně Výboru pro sociální politiku, zdravotnictví, školství, kulturu, sport a spolupráci se spolky Mgr. Veronika Křičková
předkládá návrh na mimořádné odměny pro jednotlivé členy takto:
:
Mgr. Radka Fischová, Martina Matuchová, Vojtěch Hrabánek, David Kratochvíl, Bc. Monika Kubíčková, Radka Marhonsová –
jednotlivě každý mimořádná odměna ve výši 3 000 Kč hrubého, odůvodnění: 100 % aktivní účast na jednáních výboru (5
zasedání) a za aktivní pomoc při akcích obce např. adventní jarmark, Den dětí a spolků, Velkosecká ELEVEN 12 - běžecké
závody, aj.

