Zápis
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek
konaného dne 2. 7. 2021 od 19 hod., obecní úřad, Revoluční 36, Velký Osek
Přítomní členové zastupitelstva:, Roman Dittrich, Mgr. Pavel Drahovzal, Ing. Helena Erbenová, Vladimír From, Ing.
Tomáš Kliment, Roman Konyvka, Mgr. Veronika Křičková (prostřednictvím platformy Microsoft Teams), Arnold Soboslai,
Ilona Tučímová, Ing. Petr Váňa
Nepřítomní členové zastupitelstva: Mgr. Michal Dupák, Ing. Svatopluk Čech, Mgr. Hana Dočkalová, Jan Fagoš, RNDr.
Jakub Munzar (všichni omluveni)
Den a doba konání zasedání:
2. 7. 2021 od 19:00 do 19:35
Místo konání:
zasedací místnost obecního úřadu, 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.
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 25. 6. 2021 do 2. 7. 2021. Současně byla zveřejněna
na webových stránkách obce www.velky-osek.cz informace o konání zastupitelstva. Předsedající konstatoval,
že přítomno je 10 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.
Důvodem ke svolání tohoto „mimořádného“ zasedání zastupitelstva je skutečnost, že dne 24. 6. 2021 byly některé obce
na Jižní Moravě (Hrušky, Mikulčice, Hodonín, Lužice, Moravská Nová Ves) velmi poškozeny nenadálými ničivými
bouřemi a tornádem (přírodní živly), a proto v zájmu lidské pospolitosti, solidarity a meziobecní spolupráce je vhodné
zvažovat poskytnutí finanční podpory na obnovu zničeného veřejného majetku a prostranství.
2) Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající v souladu s jednacím řádem zastupitelstva obce určil ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva pana
Vladimíra Froma a Ing. Petra Váňu, zapisovatelem zápisu předsedající určil paní Ilonu Tučímovou.
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/1/2/7/2021:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
program 15. zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 2. 7. 2021, který je obsahem přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 10

Proti 0

Zdrželi se 0

4) Finanční pomoc obcím postižených živelní pohromou – tornádo na Jižní Moravě
Předsedající konstatoval, že dne 24. 6. 2021 byly některé obce na Jižní Moravě (Hrušky, Mikulčice, Hodonín, Lužice,
Moravská Nová Ves) velmi poškozeny nenadálými ničivými bouřemi a tornádem (přírodní živly), a proto v zájmu lidské
pospolitosti, solidarity a meziobecní spolupráce je vhodné zvažovat poskytnutí finanční podpory na obnovu zničeného
veřejného majetku a prostranství. V médiích a na sociálních sítích se objevují různé zprávy, zvukové a obrazové
záznamy z dané události a je tak zjevné, že škody na veřejném i soukromém majetku budou dosahovat několika desítek
miliard Kč. Osecká NADĚJE, o.p.s. za tímto účelem připravila sbírku do 12.7.2021 pro občany z Velkého Oseka, kromě
standardních možností přispívat na postižení obce a obyvatel přes charity a veřejné sbírky v jihomoravském kraji, resp.
v rámci celorepublikových platforem. Předsedající projednal možnosti rozpočtu obce, potřebnost prostředků
s jednotlivými starosty postižených obcí, a rovněž obdržel koordinační doporučení od náměstka hejtmana
Jihomoravského kraje Fr. Lukla, aby prostředky nebyly směřovány jen na jednu obec, které obci je možné přispět.
V rozpočtu na rok 2021 je nespecifikovaná rezerva ve výši 500 tis. Kč, proto předsedající navrhuje poskytnout obci
Lužice v Jihomoravském kraji finanční podporu 250 tis. Kč na obnovu veřejných prostranství a veřejné infrastruktury
poničených přírodními živly dne 24. 6. 2021, přičemž již zahájené či plánované projekty obce pro rok 2021 poskytnutím
této finanční podpory nebudou ohroženy a jde o cca 1 % z finanční rezervy obce.
Jednotliví členové zastupitelstva se vyjádřili k návrhu finančně podpořit postižené obce kladně, někteří uvedli, že by
částku navrhli o něco nižší, ale chápou, že pro takto velké rozsahy škod v kontextu cen prací a stavebních materiálů je
částka 250 tis. Kč smysluplná a velmi dobře využitelná.
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Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva nebo veřejnosti, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/2/2/7/2021:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
souhlasí
s poskytnutím finanční pomoci (daru) z rozpočtu obce Velký Osek na rok 2021 ve výši 250 000 Kč obci Lužice, IČ: 44
16 43 43, sídlem Česká 592/1, Lužice, PSČ 696 18, za účelem obnovy veřejného prostoru a veřejně-prospěšných
zařízení a infrastruktury, přičemž pověřuje starostu obce provést všechny nezbytné kroky k naplnění tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 10

Proti 0

Zdrželi se 0

5) Závěr
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva obce. Na zasedání bylo přítomno
2 občané z veřejnosti. Další 16. zasedání se bude konat 26.7.2021 od 19 hodin, v budově obecního úřadu obce Velký
Osek.
Ve Velkém Oseku, dne 2. 7. 2021
Zápis byl vyhotoven dne: 19. 7. 2021
Zapisovatel: Ilona Tučímová.
Ověřovatelé: Ing. Petr Váňa v.r. …………………………………., dne: …………… 2021
Vladimír From v.r. ………………………………………, dne: …………….2021
Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal v.r. …………………………….., dne: …………… 2021
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/1/2/7/2021 – Schválený program zasedání zastupitelstva dne 2. 7. 2021
1)

Finanční pomoc obcím postižených živelní pohromou – Tornádo na Jižní Moravě

2)

Závěr
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Příloha č. 2 zápisu z 15. zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 2. 7. 2021 - Prezenční listina
Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce (řazeno abecedně):

Podpis:

Ing. Svatopluk Čech

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

Roman Dittrich

Roman Dittrich, v. r.

Mgr. Hana Dočkalová

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

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

Mgr. Veronika Křičková, v. r.

RNDr. Jakub Munzar

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

Arnold Soboslai

Arnold Soboslai, v. r.

Ilona Tučímová

Ilona Tučímová, v. r.

Ing. Petr Váňa

Ing. Petr Váňa, v. r.
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