Zápis
z 26. zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek
konaného dne 24. 4. 2018 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, Mgr. Michal Dupák,
Ing. Helena Erbenová, Jan Fagoš, Petr Freitag, Ing. Tomáš Kliment, Roman Konyvka, Mgr. Veronika Křičková,
RNDr. Jakub Munzar, Mgr. Martin Tázler, Ilona Tučímová, Ing. Petr Váňa
Nepřítomní členové zastupitelstva: Mgr. Hana Dočkalová
Den a doba konání zasedání: 24. 4. 2018, 19:00 - 20:15
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 17. 4. 2018 do 24. 4. 2018. Současně byla
zveřejněna na webových stránkách obce www.velky-osek.cz informace o konání zastupitelstva. Předsedající
konstatoval, že přítomno je 14 členů zastupitelstva z celkového počtu 15 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo
je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Vlastnoručně podepsaná prezenční listina přítomných členů
zastupitelstva obce na zasedání je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Následně předsedající udělil slovo panu Jakubu Starému, který seznámil přítomné s tím, že ze zasedání se
pořizuje soukromý audiovizuální záznam, který se uveřejní na internetu.
2) Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající v souladu s jednacím řádem zastupitelstva obce určil ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva
Ing. Svatopluka Čecha a Ing. Helenu Erbenovou, zapisovatelem zápisu předsedající určil Ing. Žanetu Bourkovou.
3) Schválení programu
Předsedající seznámil všechny přítomné s návrhem programu dle zveřejněné informace o konání.
Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva nebo veřejnosti, dal předsedající hlasovat o návrhu programu.
Usnesení č. ZO/1/24/4/2018:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
program 26. zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 24. 4. 2018, který je obsahem přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 14

Proti 0 Zdrželi se 0

4) Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva dne 20. 2. 2018
Předsedající konstatoval, že byl sestaven, ověřen a vyvěšen zápis ze zasedání zastupitelstva dne 20. 2. 2018
a dotázal se, zda má někdo z přítomných návrh na jeho úpravu či doplnění.
Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva nebo veřejnosti, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/2/24/4/2018:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek ze dne 20. 2. 2018
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0

Zdrželi se 1

5) Prodej pozemků č. 261/11, č. 261/19 a st. p. č. 1000 v Osadě Labe
Předsedající uvedl, že se jedná o záležitost, která se projednávala na předchozím zasedání zastupitelstva dne
20. 2. 2018, kde byly k původnímu záměru na prodej pozemků č. 261/11, č. 261/19 a st. p. č. 1000 podány 2
nabídky, jedna od vlastníka sousedního pozemku č. 261/5 a druhá nabídka od osoby, která má trvalý pobyt v obci
Velký Osek. Vzhledem k tomu, že nabídky se odlišovaly ve výši kupní ceny, tak byl záměr zastupitelstvem zrušen,
byl konkretizován na základě závěru z projednání zastupitelstva, aby bylo zřejmé, že pozemek je nabízen prioritně
vlastníkovi sousedního pozemku č. 261/5. Jde o vypořádání faktického a právního stavu, kdy počátkem tohoto
tisíciletí se majiteli sousedního pozemku nepodařilo vypořádat majetkově předmětné pozemky ve vlastnictví obce
Velký Osek, jako je mohli vypořádat ostatní vlastníci v Osadě Labe. Na podkladě nového záměru s minimální kupní
cenou 100 Kč/m² s upřesněním potenciálního uchazeče v podobě vlastníka sousedního pozemku č. 261/5 byla
obci doručena 1 nabídka, kterou přečetl RNDr. Munzar.

Ing. Čech se zeptal, proč nebylo vyhověno nabídce druhého zájemce, který nabízel cca 515,-Kč/m². Předpokládá,
že manželům Micherovým, majitelům sousedního pozemku, kteří podali druhou nabídku, jde o to, aby pozemky
scelili, nicméně se domnívá, že by nebylo úplně od věci, aby si obec dala podmínku předkupního práva po určitou
dobu, aby se tak vyloučilo, že se s pozemkem bude spekulovat. Předsedající odpověděl, že prvořadě jde o
vypořádání historicky nastoleného faktického stavu s právním stavem, že je tedy odůvodnitelné nepřijmout vyšší
nabídku, aby byla dána možnost ke zjednání nápravy dotčenému sousednímu vlastníkovi. K předkupnímu právu
předsedající uvedl, že může být v usnesení doplněno předkupní právo pro obec s přiměřenou lhůtou, adekvátní je
doba 10 let, a kupní cena, za kterou by se pozemek eventuálně odkupoval zpět, měla by být ve stejné výši, za
kterou jej nyní prodává obec. Ing. Erbenová se zeptala, co by bylo s chatičkou, kdyby se pozemek zpátky
odkupoval, nemůže se přeci žádat předkupní právo na více nemovitostí, než kolik jich obec prodává. Předsedající
odpověděl, že při zpětném odkupu by nejspíše následovala nabídka obci i na odkup chatičky. Ing. Čech doplnil, že
by bylo vhodné ošetřit i situaci, aby obec byla oslovena jako první i v případě, že by pozemky chtěli nabyvatelé
směnit nebo darovat.
Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/3/24/4/2018:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. souhlasí
2
2
s prodejem pozemku č. 261/11 – zahrada, výměra 70 m , pozemek č. 261/19 – zahrada, výměra 164 m , pozemek
2
st. p. č. 1000 – zastavěná plocha a nádvoří, výměra 18 m , které se všechny nacházejí v k. ú. a obci Velký Osek a
jsou ve vlastnictví obce Velký Osek, IČ: 00235873, sídlem Revoluční 36, Velký Osek, PSČ 281 51, dle listu
vlastnictví č. 10001 vedeného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín, a to do
2
společného jmění manželů Renaty Micherové a Petra Michery, bytem Velký Osek, za kupní cenu 100 Kč/m , za
každý jednotlivý pozemek, tj. celková kupní cena bude činit 25 200 Kč, přičemž kupující uhradí veškeré zákonné
poplatky, daně a odvody související s tímto převodem vlastnictví, přičemž součástí kupní smlouvy bude právo
2
přednostního převodu vlastnictví na obec po dobu 10 let s max. výší kupní ceny 100 Kč/m převáděných
nemovitostí pro případ, že by nabyvatelé chtěli pozemky převést na jinou osobu;
II. souhlasí
s pověřením pro starostu obce provést veškeré nezbytné kroky a právní úkony k naplnění bodu I. tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 14

Proti 0

Zdrželi se 0

6) Podpora spolkům a organizacím z rozpočtu obce na rok 2018
Předsedající uvedl, že byla zastupitelstvem z rozpočtu obce na rok 2018 rozdělena částka 400 tis. Kč na spolkové
aktivity, finanční podpora je zasmluvňována, bude vyplácena jednorázově, žádosti byly vyhodnocovány Sociálním
výborem, přičemž nebyly shledány nedostatky ve vyúčtování. Rovněž na předcházejícím zasedání zastupitelstva
bylo uloženo Sociálnímu výboru vyhodnotit znovu žádost T.J. Sokol, zda je možné tomuto spolku navýšit finanční
podporu z další vyčleněné částky z rozpočtu obce na rok 2018 ve výši 50 tis. Kč. Na podkladě jednání Sociálního
výboru a T. J. Sokol je předložen návrh, aby částka 50 tis. Kč byla přidělena T. J. Sokol na nákup aerodynamické
žíněnky, která bude umístěna v základní škole a k dispozici pro bezplatné použití při výuce ve škole a pro jiné
spolky. Ing. Kliment podotkl, že by mělo být napříště napsáno k návrhu na finanční podporu u každého spolku i
odůvodnění k udělení podpory. Rovněž by mohlo být zohledňováno při rozhodování o podpoře, jak členská
základna jednotlivých spolků plní své povinnosti, zejm. řádné hrazení členských příspěvků, jelikož u jednoho ze
spolků dodatečně zjistil, že dle jeho webových stránek nemá část členské základny uhrazeny členské příspěvky.
Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/4/24/4/2018:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
souhlasí
s využitím částky ve výši 50 tis. Kč z rozpočtu obce Velký Osek na rok 2018 pro spolek T. J. Sokol Velký Osek na
pořízení tělocvičného nářadí druhu aerodynamická žíněnka, které bude umístěno v Masarykově základní škole ve
Velkém Oseku a bude kromě T. J. Sokol Velký Osek k dispozici pro bezplatné využití při výuce v základní škole
a jiným spolkům.
Výsledek hlasování: Pro 14

Proti 0

Zdrželi se 0

7) Projekty obce – žádosti o dotace, realizované a připravované projekty
a) Obnova hřbitovní zdi, revitalizace vnitřního prostoru hřbitova
Projekt je v současné době zhruba ve 2/3 realizace, ve vnitřním prostoru byla provedena zásadní redukce dřevin,
jedná se projekt řádově za 2 mil. Kč, je na něj přislíbena dotace od Ministerstva zemědělství ve výši 700 tis. Kč.
Souvisí s tím i revitalizace vnitřního prostoru hřbitova, kde jde o zkvalitnění cestní sítě parkového typu, osvětlení,
mobiliář – lavičky, odpadkové koše, čerpadla se spínači na studních pro zjednodušené naplňování konví,
kolostavy, úprava míst na odpadové kontejnery, rozptylová loučka a přestavba smuteční síně na kolumbárium.

b) Vodovod
Na posledním zasedání zastupitelstva byl odsouhlasen vybraný uchazeč realizace stavby, byla podepsána
smlouva o dílo, byla odeslána s dalšími podklady ke kontrole poskytovateli dotace Státnímu fondu životního
prostředí ČR (SFŽP), který po jejich odsouhlasení upřesní rozhodnutí o poskytnutí dotace, protože v soutěži byla
cena ponížena oproti projektantského rozpočtu, takže proporcionálně k tomu bude snížena i dotace, jelikož ta byla
původně vypočítávána z projektantského rozpočtu. Předpoklad zahájení prací je přelom dubna a května 2018,
připravuje se harmonogram prací v jednotlivých ulicích včetně možnosti provádění pokládky šetrnější metodou
protlaku, harmonogram bude po finalizaci zveřejněn. Jsou poptány tři banky k podání nabídek na investiční úvěr
ke spolufinancování akce Vodovod Velký Osek, investiční úvěr by měl být v hodnotě min. 25 mil. Kč se splatností
min. 20 let, rovněž se vyhodnocují podmínky získání investičního úvěru od SFŽP s nízkou mírou úroku cca 0,5 %,
o přijetí úvěru následně rozhodne zastupitelstvo.
c) Přestavba obchodního střediska na mateřskou a základní školu
Byla vypracována studie, proběhlo jednání s většinovým majitelem o snížení odkupní ceny, který však trvá na
kupní ceně ve výši znaleckého posudku, předpokládá se tak konečná odkupní cena obchodního střediska
a souvisejících pozemků ve výši cca 4,5 mil Kč.
d) Rekonstrukce Dělnického domu
Probíhá stavební řízení na stavebním úřadě v Kolíně a bude se soutěžit dodavatel realizační dokumentace.
e) Žádostem obce o dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na opravu silnice v ulici Nádražní, na rekonstrukci
školních sportovišť a na zřízení workoutového hřiště v ulici Sluneční nebylo bohužel vyhověno.
RNDr. Munzar uvedl, že se na radě projednává také kamerový systém a zřízení zvýšené křižovatky u mateřské
školy. Předsedající doplnil ke kamerovému systému, že se čeká na třetí nabídku, poté se nabídky vyhodnotí, záleží
na technologii, jak moc kvalitní má vybavení být a k čemu má sloužit, předpokládá se zřízení 5 základní bodů
s kamerami (obecní úřad, hřbitov, pošta, minerální pramen, Dělnický dům). Co se týká křižovatky ulice Masarykova
a Jeronýmova u mateřské školky, tak toto je ve fázi vyřizování stavebního povolení. Mgr. Tázler uvedl, zda by
nebylo vhodné pořídit také kameru přenosnou, která by se dala přesouvat dle možností a situace. Dále zmínil, že
by se mělo zvážit také umístění kamery v lokalitě na Šanghaji, vzhledem k nárůstu počtu obyvatel v této části obce.
Předsedající odpověděl, že na těchto pěti místech se shodla rada ve spolupráci s obecní policií, ale není
v budoucnu problém daná místa rozšiřovat. RNDr. Munzar řekl, že se může vytipovat třeba 15 kamerových bodů,
ale je na prvopočátku nutné stanovit prioritní místa a pak systém dále rozvíjet.
Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/5/24/4/2018:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
bere na vědomí
informace o připravovaných a realizovaných projektech včetně podaných žádostí o dotaci.
Výsledek hlasování: Pro 14

Proti 0

Zdrželi se 0

8) Oslavy 790. let obce Velký Osek - ocenění občanům a významným osobnostem
Předsedající konstatoval, že v rámci zasedání zastupitelstva dne 20. 2. 2018 i v Osečanu 1/2018 byla o akci 790.
let obce poskytnuta informace i výzva, že je možné navrhnout k ocenění významné osobnosti, které v obci působily
nebo z ní pocházejí. Bylo by vhodné nastavit pravidla udělování ocenění, možností je řada, zákon o obcích zná
zejména čestné občanství, v řadě měst jsou ceny různě odstupňované. Dále uvedl, že na podkladě pravidel města
Kolína předložil postup pro udělování čestného občanství nebo cen obce. Návrhy k ocenění by mohli podávat
jednotliví členové zastupitelstva, výbory zastupitelstva, rada obce, její komise nebo skupina min. 15 obyvatel obce.
Návrhy by měl vyhodnocovat Sociální výbor, popř. zvláštní výbor ustavený zastupitelstvem. Ocenění by se měla
udělovat na zasedání zastupitelstva. Rozdíl mezi cenou obce a čestným občanstvím je, že cena obce má více
vztah k obci, zásluhy osoby jsou zejm. lokálního významu, u čestného občanství význam přesahuje území obce,
má dosah na území státu, či mezinárodní význam. Jako jeden z návrhů na ocenění formou čestného občanství byl
předložen v písemné podobě členem zastupitelstva panem Romanem Konyvkou, a to pro pana pluk. Prof.
Antonína Schuberta, významného účastníka bojů ve 2. světové válce a rodáka z obce Velký Osek. V průběhu
května 2018 by mělo proběhnout zasedání zastupitelstva, na kterém bude možné rozhodnout o udělení ocenění
pro tohoto nominanta, bude-li příslušným výborem návrh doporučen. Předsedající doplnil, že se k příležitosti oslav
točí dokument o životě v obci, připravuje se také série prezentačních předmětů a výstava historických reálií o obci
v Dělnickém domě, rovněž má být den otevřených dveří v mateřské a základní škole.

Jelikož nebylo jiných návrhů z řad zastupitelstva, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/6/24/4/2018:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
Pravidla pro udělování Cen obce nebo Čestného občanství obce Velký Osek dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 14

Proti 0 Zdrželi se 0

9) Informace z rady obce a výborů zastupitelstva
a) Rada obce
Předsedající uvedl, že za období leden- březen 2018 obec hospodařila s přebytkem 3,3 mil. Kč, proběhl závěrečný
přezkum hospodaření obce za rok 2018 provedený Krajským úřadem Středočeského kraje a nebyly shledány
žádné nedostatky. V současnosti na úřadě probíhá kontrola finančního úřadu několika projektů – pořízení
biopopelnic, zateplení mateřské školky, základní školy, obecního úřadu, pořízení čistícího vozu. Rovněž byl vybrán
na rok 2018 a 2019 nový správce obecních lesů, opět by mělo být topné dřevo a vánoční stromky k odkupu,
s bývalým správcem lesa panem Novákem bude vedeno soudní řízení v druhé instanci, jelikož se odvolal proti
provoinstančnímu rozsudku nařizující mu uhradit obci částku cca 600 tis. Kč a náklady řízení. Dále předsedající
informoval, že 26. 5. 2018 proběhne svoz nebezpečného odpadu, bude možné v přiměřeném množství odevzdávat
i eternit. V jednání je zřízení dalších míst pro třídění textilu, jelikož kontejner za obecním úřadem je nedostačující.
Uvedl, že je digitalizována kronika obce z 1. pol. 20. století, která byla počátkem roku předána do státního archívu
v Kolíně. Dále došlo k dohodě, že majitel fotbalového hřiště spol. OVARAN SECURITIES souhlasí s převodem
vlastnictví hřiště na obec už nyní bez ohledu na to, kdy využije možnosti napojit se na kanalizační nebo vodovodní
přivaděč, pokud tohoto práva nevyužije ve lhůtě 10 let, pak bude chtít kupní cenu 2,9 mil. Kč uhradit. Místostarosta
pan Fagoš informoval, že provoz kanalizace je funkční, nyní však zkoumají příčiny zvýšeného denního nátoku
3
3
odpadních vod do systému, kdy namísto obvyklých cca 220 m natéká denně cca 310 m , rovněž byly provedeny
opravy vývěv a staré původní vývěvy budou odprodány.
b) Výbor životního prostředí
Předseda výboru životního prostředí Ing. Čech uvedl, že se výbor zabýval výsadbou zeleně na podzim, výsadbou
památných stromů, se školou se podílel na dokončení akce Z, výbor posuzoval nabídky na hospodaření v lesích,
dále zaktualizoval pasport zeleně. Rovněž poděkoval všem spolkům a občanům, kteří se účastnili akce Z.
10) Závěr
Předsedající pozval všechny na den oslav 790. let obce dne 2. 6. 2018, poděkoval RNDr. Munzarovi za práci na
jejich přípravě. Na závěr poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva obce. Na zasedání
zastupitelstva bylo přítomno 8 občanů z veřejnosti. Další 27. zasedání zastupitelstva se bude konat v květnu 2018
v budově obecního úřadu obce Velký Osek.
Ve Velkém Oseku dne 24. 4. 2018
Zápis byl vyhotoven dne: 1. 5. 2018
Zapisovatel: Ing. Žaneta Bourková
Ověřovatelé: Ing. Helena Erbenová v. r. ……………………………, dne ………… 2018
Ing. Svatopluk Čech v. r.…………………………, dne ………. 2018
Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal v. r. …………………………., dne ………… 2018

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/1/24/4/2018 – Schválený program zasedání zastupitelstva dne 24. 4. 2018
Schválený program zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 24. 4. 2018
1) Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva dne 20. 2. 2018
2) Prodej pozemků č. 261/11, č. 261/19 a st. p. č. 1000 v Osadě Labe
3) Podpora spolkům a organizacím z rozpočtu obce na rok 2018
4) Projekty obce – žádosti o dotace, realizované a připravované projekty
5) Oslavy 790. let obce Velký Osek - ocenění občanům a významným osobnostem
6) Různé
7) Informace z rady obce a výborů zastupitelstva
8) Závěr

Příloha č. 2 zápisu z 26. zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 24. 4. 2018 - Prezenční listina
Jméno a příjmení
Podpis:
člena zastupitelstva obce (řazeno abecedně):

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

Mgr. Michal Dupák, v. r.

Ing. Helena Erbenová

Ing. Helena Erbenová, v. r.

Jan Fagoš

Jan Fagoš, v. r.

Petr Freitag

Petr Freitag, v. r.

Ing. Tomáš Kliment

Ing. Tomáš Kliment, v. r.

Roman Konyvka

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

Ilona Tučímová, v. r.

Ing. Petr Váňa

Ing. Petr Váňa, v.r.

Příloha č. 3 zápisu k usnesení č. ZO/6/24/4/2018 - Pravidla pro udělování Cen obce nebo Čestného
občanství obce Velký Osek
Pravidla pro udělování Cen obce nebo Čestného občanství obce Velký Osek
Zastupitelstvo obce Velký Osek (dále jen „zastupitelstvo“) vědomo si prospěšnosti činů řady obyvatel obce Velký
Osek, obyvatel jiných obcí a měst nebo cizích státních příslušníků, kteří přispěli či přispívají k rozvoji obce Velký
Osek nebo k zachování a udržení materiálních i duchovních hodnot v obci Velký Osek se nacházejících schválilo
na svém 26. zasedání konaném dne 24. 4. 2018 v souladu s § 36 odst. 1 a 2 a § 84 odst. 2 písm. t) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla pro udělování cen obce velký
Osek a čestného občanství obce Velký Osek (dále jen „pravidla“):
Čl. 1 Udělování cen obce a čestného občanství
1.1. Zastupitelstvo uděluje v souladu s § 36 odst. 1 a 2 § 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a) Cenu obce Velký Osek za zásluhy o rozvoj či zachování materiálních nebo duchovních hodnot v obci Velký
Osek jako významné ocenění osobní povahy, která se významnou měrou zasloužila o rozvoj či zachování
materiálních nebo duchovních hodnot v obci Velký Osek, a to např. soustavnou a všeobecně přijímanou
pozitivní prací pro obec Velký Osek a její obyvatele či pro organizace v obci Velký Osek působící, dále
prezentací, propagací a zviditelňováním obce Velký Osek nejen na území obce (dále jen „cena obce“);
b) Čestné občanství obce Velký Osek za nezpochybnitelné a přetrvávající významné činy mající vztah k obci
Velký Osek a jejím obyvatelům, zároveň však přispívající k rozvoji nebo zachování duchovních a
materiálních hodnot České republiky, jejího obyvatelstva, společnosti, nebo oceňované v nadnárodním
(nadstátním) měřítku (dále jen „čestné občanství“).
1.2. Cenu obce nebo čestné občanství je možno udělit fyzické osobě bez ohledu na rasu, státní příslušnost, věk,
pohlaví, národnost, náboženské vyznání, politické preference, zaměstnání, sociální status.
1.4. Cenu obce nebo čestné občanství lze udělit osobám žijícím nebo již zesnulým (in memoriam).

Čl. 2 Návrh na udělení ceny obce nebo udělení čestného občanství
2.1. Návrh na udělení ceny obce nebo čestného občanství mohou podávat zastupitelstvu obce členové
zastupitelstva, výbory zastupitelstva, Rada obce Velký Osek a její komise nebo skupina min. 15 obyvatel s trvalým
pobytem v obci Velký Osek ke dni podání, a to pouze písemnou formou.
2.2. Podaný návrh na udělení ceny obce nebo čestné občanství se s předchozím vědomím zastupitelstva
postupuje k vyhodnocení vždy Výboru pro sociální politiku, zdravotnictví, školství, sport, kulturu a spolupráci se
spolky ustanovený zastupitelstvem, přičemž zastupitelstvo může rovněž určit k vyhodnocení podaného návrhu
další výbor či může ustanovit zvláštní výbor k tomuto vyhodnocení složený minimálně ze 3 členů.
2.3. Návrh na udělení ceny obce nebo čestného občanství musí obsahovat zdůvodnění s uvedením zásluh a činů
navrhované fyzické osoby, za něž by mělo být ocenění uděleno. V případě návrhu na ocenění pro žijící osobu musí
návrh obsahovat i její prohlášení, že byla informována o takovém návrhu, a v případě návrhu ocenění pro osobu
zesnulou musí návrh obsahovat prohlášení min. jednoho z dědiců navrhované osoby, že byl informován o takovém
návrhu.
2.4. Na udělení ceny obce nebo čestného občanství není právní nárok a s udělením ocenění není spojen žádný
nárok na získání jakékoliv finanční či majetkové hodnoty vyjma možnosti převzetí pamětního listu viz čl. 3 těchto
pravidel.

Čl. 3 Pamětní list o udělení ceny obce nebo čestného občanství

3.1. Bude-li návrh na ocenění odsouhlasen, tak osoba, jíž je udělena cena obce nebo čestné občanství (dále jen
„vyznamenaný“), nebo jeho vhodný zástupce (např. dědic, manžel, sourozenec) převezme pamětní list o udělení
ceny obce, nebo čestného občanství opatřenou znakem obce Velký Osek, přičemž jej předává jménem obce Velký
Osek starosta obce, místostarosta obce nebo pověřený člen zastupitelstva, a to zpravidla na zasedání
zastupitelstva nebo při jiné vhodné slavnostní příležitosti. Kopie pamětního listu o udělení ceny obce nebo
čestného občanství se ukládá v archivu obce Velký Osek.

Čl. 4 Evidence udělených cen obce a čestných občanství
4.1. Evidence cen obce a čestných občanství se vede v „Knize udělených cen obce a čestných občanství obce
Velký Osek“. V ní jsou u jednotlivých ocenění uvedeny následující údaje: * jméno a příjmení osoby * údaje o
rozhodnutí o udělení ceny obce nebo čestného občanství (datum, orgán, důvody) * změny (např. odnětí ceny obce,
čestného občanství, datum úmrtí čestného občana, doplnění významných údajů o jeho dalším životě a činnosti).

Čl. 5 Odnětí ceny obce nebo čestného občanství
5.1. Cenu obce nebo čestné občanství lze vyznamenanému odejmout za života nebo posmrtně.
5.2 Cenu obce nebo čestné občanství může zastupitelstvo obce vyznamenanému odejmout, kdo se zvlášť
závažným způsobem provinil proti obci Velký Osek a jejím obyvatelům, zásadám morálky či právnímu řádu nebo
tomu, u koho dodatečně vyjdou najevo skutečnosti, na jejichž základě by k udělení ceny obce nebo čestného
občanství nedošlo, pokud by byly známy před udělením ocenění.
5.3. Návrh na odnětí ceny obce nebo čestného občanství mohou podávat zastupitelstvu osoby a orgány uvedené
v čl. 2.1. těchto pravidel.
5.4. Návrh musí obsahovat podrobné a srozumitelné odůvodnění skutečností, jež by k odnětí ocenění mohly vést.
Před odnětím ceny obce nebo čestného občanství musí být dána vyznamenanému nebo jeho vhodnému zástupci
(např. dědic, manžel, sourozenec) příležitost k vyjádření stanoviska k uváděným skutečnostem odůvodňujících
odejmutí ocenění.
5.5. O návrhu na odejmutí ocenění rozhoduje zastupitelstvo po vyhodnocení výbory uvedenými v čl. 2.2. těchto
pravidel. Je-li návrh na odejmutí ocenění přijat, učiní se u vyznamenaného záznam v evidenci vedené dle čl. 4
těchto pravidel.
Čl. 6 Účinnost
6.1. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem jejich schválení Zastupitelstvem obce Velký Osek, a to na dobu
neurčitou, přičemž veškerá dosavadní pravidla vztahující se k této záležitosti se nabytím účinností těchto pravidel
zrušují. Tato pravidla mohou být upravována nebo zrušena pouze rozhodnutím Zastupitelstva obce Velký Osek.
6.2. Veškerá ocenění udělená před nabytím účinnosti těchto pravidel zůstávají zachována, při případném řízení o
jejich odnětí se však postupuje dle těchto pravidel, nerozhodne-li zastupitelstvo jinak.

