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Zápis
z XXXVII. zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek
konaného dne 25. 3. 2014 od 18 hod., jednací místnost Obecního úřadu obce Velký Osek, Revoluční 36,
Velký Osek
Přítomní členové zastupitelstva: Mgr. Pavel Drahovzal,RNDr. Jakub Munzar, MUDr. Hana Fagošová, MUDr. Jan
Kulhánek, Jan Fagoš, RNDr. Vladimír Matuš, Ing. Jiří Otta
Nepřítomní členové zastupitelstva: Ing. Helena Erbenová, Mgr. Michal Dupák (oba omluveni)
Den a doba konání zasedání: 25. 3. 2014, 18:00 – 19:30
Místo konání zasedání: 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 18:00 starostou obce Mgr.
Pavlem Drahovzalem (dále jako „předsedající“).
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s usnesením zastupitelstva obce ze dne 17.
12. 2013 pod č. ZO/6/17/12/2013 a v souladu s § 92 odst. 1, § 93 a § 103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce
Obecního úřadu obce Velký Osek zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 18. 3. 2014
do 25. 3. 2014. Současně byla zveřejněna na webových stránkách obce www.velky-osek.cz.
Předsedající konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 9 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
RNDr. Vladimíra Matuše a Jana Fagoše a zapisovatelem zápisu předsedající určil Marii Fraňkovou.
3) Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Předsedající navrhl program doplnit bod 4) Různé doplnit o 2 podbody:
-

plán investičních aktivit obce Velký Osek na roky 2014 – 2020;

-

odkup pozemků č. 695/9 a č. 765/9 od pana Skopce.

Jelikož nebylo jiných návrhů či dotazů, předsedající dal následně hlasovat o návrhu usnesení s výše navrhovanými
úpravami v návrhu programu XXXVII. zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení č. ZO/1/25/3/2014:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
program XXXVII. zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 25. 3. 2014, který je obsahem přílohy tohoto
usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 1

4) Nakládání s majetkem obce - pronájem místa pro zmrzlinový stánek u obecního úřadu
Dne 25. 2. 2014 zastupitelstvo souhlasilo s vyvěšením záměru na pronájem místa na obecním pozemku č. 736/3 u
obecního úřadu pro účely umístění zmrzlinového stánku, konkrétní podmínky záměru byly veřejně vyvěšeny po
zákonnou dobu 15 dnů na úřední desce od 10. 3. 2014 do 25. 3. 2014. V termínu byla doručena 1 nabídka, která
byla otevřena na zasedání pana Tomáše Pulkrába, který souhlasil se všemi podmínkami záměru s tím, že molo a
kolostav pro zákazníky umístí do 3 měsíců od zahájení nájmu.
K nabídce se vyjádřila paní Mgr. Dočkalová, že pokud je nájemní smlouva uzavřena na 36 měsíců a platba nájmu
za provozované měsíce, že by se mohlo stát, že nájemce stánek v provozovaných měsících neumístí a pak
nebude obec dostávat očekávané nájemné. Předsedající vysvětlil, že toto bude smluvně ošetřeno, aby obec o své
příjmy nepřišla. Dále je možné v průběhu trvání nájemního vztahu jeho podmínky upravit na základě jednání
s nájemcem a znovu je v zastupitelstvu projednat. MUDr. Fagošová doplnila, že pokud by nájemce stánek dle
podmínek záměru a smlouvy neumístil a za tyto měsíce pak neplatil, tak by porušil nájemní smlouvu a smlouva
může být vypovězena.
Jelikož nebylo jiných návrhů či dotazů, předsedající dal následně hlasovat o návrhu usnesení.
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Usnesení č. ZO/2/25/3/2014:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
souhlasí
s nabídkou pana Tomáše Pulkrába, sídlem Kutná Hora, IČ: 497 96 771, na pronájem části pozemku ve vlastnictví
obce Velký Osek č. 736/3 u obecního úřadu obce Velký Osek za účelem umístění a provozu mobilního
zmrzlinového stánku za následujících podmínek:
a)

nájem části pozemku č. 736/3 slouží k umístění a provozu mobilního zmrzlinového stánku;

b)

min. výše měsíčního nájmu 5 tis. Kč;

c)

nájemce hradí služby potřebné k provozu stánku odebírané z obecního úřadu obce Velký Osek dle skutečné
výše nebo paušálně částkou ve výši 5 tis. Kč;

d)

základní doba nájmu je maximálně na 36 kalendářních měsíců s tím, že tato doba se automaticky prodlužuje o
12 kalendářních měsíců, pokud obec nedoručí nájemci výpověď nejméně 60 dnů před koncem základní doby
nájmu nebo před koncem prodloužené doby nájmu;

e)

nájem začíná nejdříve dnem 1. 4. 2014;

f)

nájemce zřídí molo – terasu k posezení zákazníků a stojan na kolo u zmrzlinového stánku;

g)

nájemce hradí nájem a služby potřebné k provozu stánku odebírané z obecního úřadu obce Velký Osek za
každý kalendářní měsíc, ve kterém bude zmrzlinový stánek v provozu;

h)

nájemce v období od 1. 11. do 31. 3. molo – terasu k posezení zákazníků a stojan na kolo u zmrzlinového
stánku vždy odklidí z pozemku č. 736/3;

i)

nájemce nebude nabízet jakékoliv alkoholické nápoje ani tabákové výrobky.

Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 1

Zdrželi se 0

5) Převod pozemků a infrastruktury v lokalitě Za Lávkami na obec Velký Osek
Investor bytové výstavby v lokalitě Za Lávkami (ulice U Hřiště) společnost RINGHOFFER GROUP, s.r.o., požádal o
převod pozemků a infrastruktury (kanalizace, vodovod s automatickou tlakovou stanicí, veřejné osvětlení, včetně
veřejné zeleně, dopravního značení, staveb komunikací a chodníků) na obec Velký Osek vždy za symbolickou
cenu 1 Kč. Za účelem převodu vlastnictví byly obci předloženy potřebné dokumentace, certifikace výrobků, testy,
zákresy a stavební deníky. Infrastruktura je používána rok a půl (červen 2012 kolaudace všech sítí a bytového
domu č. p. 818) bez větších problémů a lze tedy konstatovat, že splňuje všechny standardy a požadavky na
provoz. Na budování kanalizace a vodovodu dohlížel provozovatel obecního vodovodu a kanalizace společnost
VODOS Kolín, která neshledal zásadnějších závad.
Ing. Otta se zeptal, kdo bude hradit daň z převodu nemovitosti, předsedající sdělil, že v usnesení je požadavek,
aby tuto daň hradil prodávající. Dále se Ing. Otta zeptal, v jaké hodnotě bude majetek zaveden do účetnictví obce.
Předsedající odpověděl, že tato hodnota bude doložena spol. RINGHOFER GROUP před podpisem smlouvy a
majetek bude zařazen do evidence obce dle tabulek a příslušných předpisů. Je nepochybné, že obec získá do
svého vlastnictví majetek v řádech několika miliónů za symbolickou cenu.
Jelikož nebylo jiných návrhů či dotazů, předsedající dal následně hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/3/25/3/2014:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. souhlasí
s převodem vlastnictví
a) pozemků č. 690/185, č. 690/183, č. 690/178, č. 690/153, č. 690/151, č. 690/143, č. 690/138, č. 690/130, č.
690/126, č. 690/128, č. 690/158, č. 690/204, č. 690/129, č. 690/152, č. 690/165, č. 690/172 včetně veřejné zeleně,
dopravního značení, staveb komunikací a chodníků za cenu 1 Kč;
b) vodovodního řadu k bytovým domům do lokality Za Lávkami vedeného ulicemi Jiráskova, Za Drahou, Prokopa
Holého, Smetanova, Riegrova a U Hřiště včetně automatické tlakové stanice na křižovatce ulic U Hřiště a Riegrova
a vybudovaných podružných řadů na veřejných prostranstvích vedených k jednotlivým bytovým domům v lokalitě
Za Lávkami za cenu 1 Kč;
c) kanalizačního řadu k bytovým domům do lokality Za Lávkami vedeného ulicí U Hřiště včetně šachet, jejich
vystrojení (zejm. spouštěcí ventily) a vybudovaných podružných řadů na veřejných prostranstvích vedených
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k jednotlivým bytovým domům v lokalitě Za Lávkami za cenu 1 Kč;
d) veřejné osvětlení v lokalitě Za Lávkami kolem bytových domů, zejm. v ulicích Riegrova a U Hřiště za cenu 1 Kč;
ze společnosti RINGHOFER GROUP s.r.o., sídlem Za Strahovem 277/14, Břevnov, 169 00 Praha, na obec Velký
Osek, přičemž prodávající (převodce) uhradí veškeré náklady a příslušné zákonem stanovené poplatky a daně
spojené s převodem vlastnictví věcí uvedených pod písm. a) až d);
II. souhlasí
s pověřením pro starostu obce k podpisu všech příslušných smluv a jiných dokumentů a k realizaci všech
potřebných navazujících kroků naplňujících bod I. tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 1

Zdrželi se 0

6) Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu obce na rok 2014
Podle aktuálního vývoje situace je třeba upravit v některých položkách rozpočet obce na rok 2014, zejména byl
krajským úřadem upřesněn příspěvek na výkon státní správy, dále na výdajové položce se předpokládají zejména
práce na II. etapě parku před Dělnickým domem, opravy na hasičárně. Dále předsedající sdělil, že dle doporučení
krajského úřadu je třeba formálně upravit pověření pro starostu obce přijímat rozpočtová opatření v souladu
s terminologií zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, tj. pojem „položka“ má být správně nahrazen
pojmem „paragraf“.
Ing. Otta se optal, proč pověření pro starostu přijímat rozpočtová opatření k rozpočtu na rok 2014 je ve výši 500 tis.
Kč, když v zákoně o obcích je uvedena výše do 20 tis. Kč. Předsedající sdělil, že toto oprávnění vychází ze zákona
o obcích, kdy taková rozpočtová opatření obvykle přijímá rada obce, která však není v obci Velký Osek zřízena, a
proto její kompetence vykonává dle zákona o obcích starosta obce včetně toho, že může přijímat i takováto
rozpočtová opatření.
Jelikož nebylo jiných návrhů či dotazů, předsedající dal následně hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/4/25/3/2014:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2014 k rozpočtu obce Velký Osek na rok 2014 dle obsahu přílohy k tomuto usnesení;
II. schvaluje
pověření pro starostu obce schvalovat (přijímat) a realizovat rozpočtová opatření k rozpočtu obce Velký Osek na
rok 2014 do maximální výše 500 tis. Kč pro jakýkoliv jednotlivý paragraf rozpočtu obce Velký Osek na rok 2014,
přičemž nesmí dojít ke změně ukazatele výše celkových příjmů a celkových výdajů rozpočtu obce Velký Osek na
rok 2014 a starosta obce je povinen o jím přijatých rozpočtových opatřeních podat informaci na bezprostředně
následujícím zasedání zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 1

Zdrželi se 0

7) Různé
a) plán investičních aktivit obce Velký Osek na roky 2014 – 2020
Návrh na schválení plánu investičních aktivit na roky 2014 – 2020 byl předložen k projednání v zastupitelstvu obce
z důvodu zvýšení šancí při získávání dotací, kdy takový dokument je poskytovateli dotací vyžadován. Nyní bude
plán využit jako jeden z podkladů pro získání dotace z ROP Střední Čechy na projekt „Rekonstrukce ulice
Dukelských hrdinů, Velký Osek“, kdy obec Velký Osek má možnost žádat o 85% dotaci na tuto akci. Náklady
projektu jsou cca 15 mil. Kč, většina by mohla být kryta z dotace, pokud bude obec úspěšná. Žádost a investiční
záměr této rekonstrukce by tak mělo zastupitelstvo podpořit.
RNDr. Munzar uvedl, že plán investičních aktivit postupně vznikal od roku 2011 ve Výboru majetkovém, investičním
a územního rozvoje. Nyní je třeba, aby byl plán oficiálně přijat na úrovni zastupitelstva obce. Plán je možné
průběžně aktualizovat, min. však 1-krát za 2 roky.
b) odkup pozemků č. 695/9 a č. 765/9 od pana Skopce
2

2

2

Pan Miloslav Skopec nabídl obci odkup svých pozemků č. 695/9 (119 m ) a č. 765/9 (440 m ) za 50 Kč/m . Na
těchto pozemcích se nachází pozemní komunikace kolem bývalých Českých dřevařských závodů, jež je ve
vlastnictví obce. Majetkový výbor doporučil přijmout nabídku pana Miloslava Skopce, jelikož cena odpovídá ceně,
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za kterou obec prodává „technické“ pozemky. Celková kupní cena by tak činila 27 950 Kč.
Ing. Otta se k tomuto zeptal, zda má obec zmapovány pozemky soukromých vlastníků pod veřejnými
komunikacemi a veřejnými prostranstvími. Na tuto otázku reagoval člen Majetkového výboru pan Tučím, že obec
má přehled o pozemcích soukromníků (fyzických a právnických osob), zejména v souvislosti s připravovanou
dostavbou kanalizace a výstavbou vodovodu, např. v ulici Hejdukova a Nádražní. Takové pozemky by měla obec
prvořadě získat do svého vlastnictví, aby se vyhnula budoucím komplikacím s pozdější výstavbou.
Jelikož nebylo jiných návrhů či dotazů, předsedající dal následně hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/5/25/3/2014:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. schvaluje
plán investičních aktivit obce Velký Osek na roky 2014 – 2020 dle přílohy tohoto usnesení, přičemž tento plán je
možné aktualizovat vždy dle potřeby, nejméně však 1-krát za 2 roky;
II. souhlasí
s nákupem (úplatným převodem) pozemků č. 695/9 a č. 765/9 v k. ú. a obci Velký Osek od jejich vlastníka pana
2
Miloslava Skopce, bytem Velký Osek, do vlastnictví obce Velký Osek, IČ: 00235873, za kupní cenu 50 Kč/m ;
III. souhlasí
s investičním záměrem a podáním žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy, výzva č.
85, na projekt „Rekonstrukce ulice Dukelských hrdinů, Velký Osek“.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 1

8) Informace o činnosti starosty, místostarosty, výboru a komise zastupitelstva
a) výbor životního prostředí – předseda Jan Fagoš informoval o plánované brigádě v obci na 5. 4. 2014 a zeptal se,
zda nemá někdo z veřejnosti nebo ze zastupitelstva návrh na činnosti, které by se měly při brigádě udělat. Dále
uvedl, že byl již zcela dokončen pasport zeleně v obci a nyní se připravuje projekt obnovy zeleně v obci.
b) finanční výbor – předseda Jan Fagoš informoval, že proběhly kontroly v mateřské školce a základní škole,
přičemž nebyly shledány zásadní nedostatky. V dubnu 2014 by měla být provedena kontrola obecního úřadu a do
poloviny roku kontrola obecní společnosti Osecká NADĚJE
c) výbor majetkový, investiční a územního rozvoje – předseda RNDr. Munzar informoval, že obec reagovala na
oslovení od Ministerstva vnitra, že obec má zájem zpracovat plán rozvoje obce. Dále sdělil, že byly zahájeny
projekty zateplení mateřské školky a základní školy, o nabídce SŽDC odkoupit pozemky pod chodníky v ulici
Revoluční u železničního přejezdu na Stráž. Informoval rovněž o záměru Ředitelství vodních cest vystavět
přístaviště u zdymadla na Labi, přičemž obec by se měla investičně podílet na zázemí na břehu, vše je však ještě
v jednání. Obec rovněž zvažuje účast v Místní akční skupině Zálabí nebo jiné okolní MAS, jelikož MAS představuje
další z možností získávání dotací na projekty obce v období 2014 - 2020. Informaci o MAS doplnila Mgr.
Dočkalová, že dle všech jednání na Ministerstvu pro místní rozvoj a Ministerstvu zemědělství by se měla každá
obec stát součástí nějaké MAS. Účast v MAS má své dané podmínky a bylo by vhodné i s pomocí od Úřadu práce
zapojit do práce v MAS nové zaměstnance. Rovněž sdělila, že by měla být podána žádost o dotaci na rekonstrukci
Dělnického domu. K tomuto sdělil předsedající, že momentálně není žádný vhodný dotační titul na celkovou
rekonstrukci Dělnického domu otevřen, na projekt zateplení Dělnického domu nebylo možné žádat o dotaci, jelikož
není možné prokázat snížení energetické náročnosti, budova je totiž v současnosti z větší části využívána
nárazově. RNDr. Munzar na toto navázal, že otázka rekonstrukce Dělnického domu souvisí s jeho budoucím
využitím. V této věci vstoupil starosta obce do jednání s dosavadním nájemcem Pivovarem Nymburk, že by byl
nájem z důvodu zajištění plesové sezony prodloužen do března nebo do června 2016, mezitím by bylo vyjasněno,
jak celý objekt využít a tím i rekonstruovat a případně vybrat i nového nájemce. Ing. Otta uvedl, že by obec měla
být zapojena do MAS Zálabí, jelikož je jejím největším členem a výhodou je i členství TPCA v MAS Zálabí.
d) sociální komise – předseda pan Hovorka sdělil, že byla vyhlášena tréninková výzva v MAS Zálabí na projekt
společensko-kulturní akce, do které by obec měla podat žádost. Dále je plánováno jednání se zástupci Osecké
NADĚJE o její další budoucnosti.
e) starosta obce – sdělil, že každý týden probíhají kontrolní dny na projektech zateplení mateřské a základní školy,
byly objeveny závady na odvodu dešťových a splaškových vod v mateřské škole, které budou odstraněny, dále
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musí být řešeno vlhnutí garáže v mateřské škole. Rozhodnutí o výši dotace na II. etapu (dostavbu) kanalizace má
být známo do konce dubna 2014. Obec bude dne 1. 6. 2014 pořádat tradiční závody dračích lodí.
8) Diskuse
a) Ing. Otta se dotazoval, jak je zajištěno financování projektů zateplení mateřské a základní školy. Starosta
odpověděl, že údaje jsou součástí předchozích zápisů ze zastupitelstva, ale přesnější informace bude poskytnuta
na dalším zasedání zastupitelstva.
b) Mgr. Dočkalová zmínila možnost podat žádost o dotaci na zateplení obecního úřadu. Předsedající sdělil, že je
tento záměr momentálně zpracováván a žádost bude pravděpodobně podána.
9) Závěr
Pan starosta poděkoval přítomným za účast na zasedání a zasedání ukončil. Na zasedání bylo přítomno 10
občanů z veřejnosti. Další, XXXVIII. zasedání zastupitelstva se bude konat dne 29. 4. 2014 od 18 hod. v budově
obecního úřadu obce Velký Osek.
Ve Velkém Oseku dne 25. 3. 2014
Zápis byl vyhotoven dne: 2. 4. 2014
Zapisovatel: Marie Fraňková
Ověřovatelé:

Jan Fagoš, v. r., ……………………………, dne 2. 4. 2014

RNDr. Vladimír Matuš, v. r., ………………………………, dne 2. 4. 2014

Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., …………………………., dne 2. 4. 2014

otisk razítka obce
Pozn.:Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je uložen na obecním úřadě obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek
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Příloha č. 1 zápisu k usnesení č. ZO/1/25/3/2014 – Schválený program XXXVII. zasedání zastupitelstva obce Velký
Osek dne 25. 3. 2014
Obec Velký Osek

Den konání: 25. 3. 2014
Doba konání: 18:00
Místo konání: jednací místnost, budova Obecního úřadu obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek
Program:
1) Nakládání s majetkem obce
-

pronájem místa pro zmrzlinový stánek u obecního úřadu

2) Převod pozemků a infrastruktury v lokalitě Za Lávkami na obec Velký Osek
3) Rozpočtové opatření č. 1/2014 k rozpočtu obce Velký Osek na rok 2014
4) Různé
-

plán investičních aktivit obce Velký Osek na roky 2014 – 2020;

-

odkup pozemků č. 695/9 a č. 765/9 od pana Skopce.

5) Informace o činnosti starosty, místostarosty, komise a výborů zastupitelstva obce
6) Diskuse
7) Závěr
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Příloha č. 2 zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 25. 3. 2014 - Prezenční listina

Jméno a příjmení
člena
zastupitelstva
abecedně):

obce

(řazeno

Podpis:

Mgr. Pavel Drahovzal

Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.

Mgr. Michal Dupák

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

Ing. Helena Erbenová

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

MUDr. Hana Fagošová

MUDr. Hana Fagošová, v. r.

Jan Fagoš

Jan Fagoš, v. r.

MUDr. Jan Kulhánek

MUDr. Jan Kulhánek, v. r.

RNDr. Vladimír Matuš

RNDr. Vladimír Matuš, v. r.

RNDr. Jakub Munzar

RNDr. Jakub Munzar, v. r.

Ing. Jiří Otta

Ing. Jiří Otta, v. r.
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Příloha č. 3 zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 25. 3. 2014 k usnesení č. ZO/4/25/3/2014 –
Schválené rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu obce Velký Osek na rok 2014
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Příloha č. 4 zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 25. 3. 2014 k usnesení č. ZO/5/25/3/2014 –
Schválený plán investičních aktivit obce Velký Osek na roky 2014 – 2020
Obec Velký Osek

Plán investičních aktivit obce Velký Osek na roky 2014 - 2020
PD - projektová dokumentace, nebo dokumentace obdobného typu
US - urbanistická stude nebo studie využitelnosti či architektonická studie

Projektový záměr

Předpokládané
Předpokládaný
náklady
Stav
termín
projektového
připravenosti
realizace
záměru

Vlastnictví

Životní prostředí
II. etapa (dostavba) kanalizace

100 mil. Kč

2014 - 2015

PD

obec

Vodovodní přivaděč od TPCA
včetně věžového vodojemu a ATS

27 mil. Kč

2015 - 2018

PD

obec

Rozvody vodovodu v obci

33 mil. Kč

2015 - 2018

PD

obec

Zateplení MZŠ a MŠ

15,5 mil. Kč

2014

PD

obec

Rekonstrukce školní kuchyně MZŠ

9 mil. Kč

2015 - 2018

PD

obec

Obnova podlahy tělocvičny MZŠ a
venkovních hracích ploch

0,6 mil. Kč

2014 - 2015

není

obec

Revitalizace parku u Dělnického
domu

0,8 mil. Kč

2013 - 2014

PD

obec

Revitalizace přednádražního
prostoru včetně parkoviště

3,5 mil. Kč

2018 - 2020

US, bude PD

obec, ČD,
SŽDC

Dětské hřiště v ulici U Máčidla

0,2 mil. Kč

2014

bude PD

obec

Obecní mobiliář v obci - lavičky,
odpadkové koše, kolostavy

0,75 mil. Kč

2014 - 2016

není

obec

Obnova uliční veřejné zeleně v
intravilánu obce

1 mil. Kč

2014 - 2016

bude PD

obec

Rekonstrukce ulice Dukelských
hrdinů

15,2 mil. Kč

2014 - 2016

PD

obec

Rekonstrukce veřejného osvětlení
v ulicích Vrchlického, Sluneční,
Komenského, Masarykova

2 mil. Kč

2014 - 2015

bude PD

obec

Školství

Veřejná zeleň a veřejná
prostranství

Pozemní komunikace, chodníky,
veřejné osvětlení a rozhlas
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Rekonstrukce obecního rozhlasu

1 mil. Kč

2014 - 2016

bude PD

obec

Chodník mezi zdr. střediskem a
obchodem v ulici Nábřeží

0,15 mil. Kč

2014 - 2015

bude PD

obec

Mostek přes Bačovku u MZŠ a
navazující chodník

0,5 mil. Kč

2015 - 2016

bude PD

obec

Chodník v ulici Jiráskova

1,2 mil. Kč

2016 - 2018

bude PD

obec

Parkoviště u zdravotního střediska

0,25 mil. Kč

2015

bude PD

obec

Nová silnice v ulici Za Drahou

1,5 mil. Kč

2016 - 2018

bude PD

obec

Nové silnice v lokalitě Sluneční

9 mil. Kč

2018 - 2020

PD

obec

Rekonstrukce Dělnického domu

15 mil. Kč

2015 - 2018

bude US

obec

Rekonstrukce č.p. 558 na dům se
sociální péčí

12 mil. Kč

2015 - 2016

US, bude PD

obec

Odpočinkové místo pro cyklisty a
bruslaře u hřbitova

0,25 mil. Kč

2015

bude PD

obec

Zázemí přístaviště na Labi u
zdymadla

1 mil. Kč

2016 - 2018

US, bude PD

obec

Rekonstrukce kostela
Nejsvětějšího srdce Ježíšova

6,25 mil. Kč

2016 - 2020

PD

Římskokatolická
církev

Oblast kultury, volnočasových
aktivit a sociální péče

Plán investičních aktivit obce Velký Osek je přijat na roky 2014 - 2020.
Každé 2 roky se plán bude aktualizovat, může být aktualizován i dříve, pokud bude třeba.
Jednotlivé záměry jsou seřazeny dle priorit zastupitelstva obce Velký Osek k datu schválení.

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