Zápis
z XXVII. zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek
konaného dne 26. 3. 2013 od 18 hod., zasedací místnost Obecní úřadu obce Velký Osek, Revoluční 36,
Velký Osek

Digitálně podepsal Mgr. Pavel Drahovzal
DN: C=CZ, O=Obec Velký
Osek [IČ 00235873], OU=2,

CN=Mgr. Pavel Drahovzal, serialNumber=P265065

Přítomní členové zastupitelstva: Mgr. Pavel Drahovzal, Mgr. Michal Dupák, Ing. Helena Erbenová, Jan Fagoš,
MUDr. Hana Fagošová, MUDr. Jan Kulhánek, RNDr. Vladimir Matuš, RNDr. Jakub Munzar;

Důvod: Schvaluji tento dokument
Umístění: Velký Osek
Kontakt:

Datum: 23.04.2013 14:48:22

Nepřítomní členové zastupitelstva: Filip Dašek (omluven)
Den a doba konání zasedání: 26. 3. 2013 v době 18:00 – 19:30
Místo konání zasedání: zasedací 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 § 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 19. 3. 2013 do 26. 3. 2013. Současně byla zveřejněna na webových stránkách obce
www.velky-osek.cz.
Předsedající konstatoval, že přítomno je 8 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 určil ověřovateli zápisu MUDr. Hana Fagošová a Mgr.
Michal Dupák, zapisovatelem zápisu určil předsedající RNDr. Jakuba Munzara.
3) Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a
zároveň navrhl jeho doplnění o dva podbody v bodu Různé, a to:
-

mimořádný příspěvek pro FK Viktoria Velký Osek na nákup pračky

-

smlouva o partnerství s městem Kolín za účelem zřízení vodovodu v obci Velký Osek.

Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, proto předsedající dal hlasovat o jím předneseném návrhu usnesení,
tj. o programu XXVII. zasedání zastupitelstva obce doplněný o dva pobody v bodu Různé (viz příloha č.1).
Usnesení č. ZO/1/26/3/2013:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
program XXVII. zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 26. 3. 2013, který je obsahem přílohy tohoto
usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

4) Nakládání s movitými a nemovitými věcmi obce Velký Osek
Ad a) Společnost ČEZ Distribuce zaslala návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k obecnímu pozemku č. 948
(ostatní plocha, ostatní komunikace – chodník) z důvodu přeinstalace elektrické přípojky k č. p. 221 v ulici Kpt.
Jaroše (nový sloup pro nadzemní vedení). Návrh smlouvy obsahuje výši úhrady dle předchozí smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene ze dne 14. 6. 2012 (schváleno zastupitelstvem dne 29. 5. 2012) a dle Pravidel
zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví obce Velký Osek stanovených usnesením zastupitelstva
obce Velký Osek č. ZO/3/25/1/2011, bod II., ze dne 25. 1. 2011 a č. ZO/2/18/2012, bod I., ze dne 18. 12. 2012.
Ad b) Společnost RWE zaslala návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k obecnímu pozemku č. 957 (ostatní
plocha, ostatní komunikace – chodník) z důvodu nové plynovodní přípojky k č. p. 339 v ulici Komenského. Návrh
smlouvy obsahuje výši úhrady dle Pravidel zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví obce Velký Osek
stanovených usnesením zastupitelstva obce Velký Osek č. ZO/3/25/1/2011, bod II., ze dne 25. 1. 2011 a č.
ZO/2/18/2012, bod I., ze dne 18. 12. 2012.
Ad c) V termínu daného zastupitelstvem usnesením z 26. 2. 2013 v této věci byla podána jediná zásilka, která byla
na zasedání zastupitelstva otevřena a veřejně přečtena. Ta obsahovala konkrétní nabídku (viz příloha č. 3) na
pronájem části pozemku ve vlastnictví obce Velký Osek č. 736/3 u obecního úřadu obce Velký Osek za účelem
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umístění a provozu mobilního zmrzlinového stánku na dobu určitou od 1. 5. 2013 do 30. 9. 2013 za měsíční
nájemné ve výši 5 000 Kč, a to panem Davidem Pulkrábem, sídlem Kutná Hora, IČ: 497 96 780, provozovatel
zmrzlinového stánku u nové benzínové pumpy v jarních a letních měsících. K této nabídce pan Fagoš doplnil, aby
bylo v nájemní smlouvě pamatováno na umístění zařízení s provozem zmrzlinového stánku souvisejícího a na
stanovení pravidel jejich užívání a údržby (např. informační cedule, sezení). Paní Erbenová upozornila, že by bylo
vhodné uvažovat o zavedení jednosměrného provozu kolem obecního úřadu v souvislosti s umístěním a provozem
zmrzlinového stánku a bankomatu České spořitelny, aby byla dána jasná dopravní pravidla a zajištěna plynulost a
bezpečnost dopravy a uživatelů. Starosta vzal tyto podněty na vědomí a bude je s provozovatelem zmrzlinového
stánku projednávat, pokud bude schválen zastupitelstvem.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, proto předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/2/26/3/2013:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. souhlasí
s návrhem na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, sídlem Děčín, IČ: 247 29 035,
k pozemku ve vlastnictví obce Velký Osek č. 948 v k. ú. a obci Velký Osek pro účely vybudování nového
přípojného místa elektrického vedení pro č. p. 221 v ulici Kpt. Jaroše, Velký Osek, za podmínky dodržení Pravidel
zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví obce Velký Osek stanovených usnesením zastupitelstva
obce Velký Osek č. ZO/3/25/1/2011, bod II., ze dne 25. 1. 2011 a č. ZO/2/18/2012, bod I., ze dne 18. 12. 2012 a
dále za podmínky uvedení nemovitostí ve vlastnictví či správě obce Velký Osek dotčených stavbou dle výše
uvedené smlouvy bezodkladně po dokončení stavebních prací do stavu odpovídajícího přinejmenším stavu před
zahájením stavebních prací;
II. souhlasí
s návrhem na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o., sídlem Ústí nad Labem, IČ:
272 95 567, k pozemku ve vlastnictví obce Velký Osek č. 957 v k. ú. a obci Velký Osek pro účely vybudování nové
plynovodní přípojky pro č. p. 339 v ulici Komenského, Velký Osek, za podmínky dodržení Pravidel zřizování
věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví obce Velký Osek stanovených usnesením zastupitelstva obce Velký
Osek č. ZO/3/25/1/2011, bod II., ze dne 25. 1. 2011 a č. ZO/2/18/2012, bod I., ze dne 18. 12. 2012 a dále za
podmínky uvedení nemovitostí ve vlastnictví či správě obce Velký Osek dotčených stavbou dle výše uvedené
smlouvy bezodkladně po dokončení stavebních prací do stavu odpovídajícího přinejmenším stavu před zahájením
stavebních prací;
III. schvaluje
nabídku od pana Davida Pulkrába, sídlem/bydlištěm Kutná Hora, IČO 497 96 780 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 na dobu určitou od 1.5. 2013 do 30.9. 2013 za měsíční nájemné ve výši 5 000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
5) Různé
Ad a) Německým investorem vlastněná společnost AIS, s.r.o., sídlem Starý Kolín, IČ: 267 07 373, koupila
průmyslový areál od Elektrizace železnic Praha na pozemku č. 690/4, který se nachází v severovýchodní části
obce viz mapa v příloze materiálu. Na tomto pozemku v souladu s jeho dosavadním funkčním využitím
„průmyslová výroba a sklady“ chce vybudovat halu s linkou na výrobu plastových dílů do interiérů automobilů
(listování za studena). Provoz by měl být 3-směnný od pondělí do pátku, počet zaměstnanců v 1 směně cca 100
lidí. Část pozemku je v současném územním plánu obce vymezena jako plocha pro bydlení (obytná území čistá).
Po jednáních s developerem bytové výstavby v této lokalitě a vedením obce je shoda na tom, že by tato část
pozemku nebyla v územním plánu nadále použita pro bytovou výstavbu, ale pro dokončení montážní haly, viz
příloha č. 4. Do roku 2005 byla tato část pozemku v územním plánu rovněž k funkčnímu využití „průmyslová výroba
a sklady“. Společnost AIS požádala o změnu územního plánu pro tuto část pozemku č. 690/4 směrem k jeho
původnímu využití na průmyslovou výrobu a sklady a je připravena tuto změnu zcela financovat, aby nezatížila
rozpočet obce, tj. administraci a veškerá podání a komunikaci s úřady, projektanta a zpracovatele změny územního
plánu. Předpoklad dokončení této dílčí změny územního plánu obce je cca polovina roku 2014, tedy v době, kdy je
plánována na větší části pozemku 690/4 rozestavení haly s linkou.
Společnost AIS chce vytvořit nová pracovní místa (cca 300 prac. míst, část zaměstnanci ze stávajícího areálu ve
Starém Kolíně), oživit a obnovit již upadající průmyslový areál a plánovaná průmyslová výroba nijak zásadně
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negativně neovlivní kvalitu bydlení ani užívání okolních pozemků vyjma dopravy (cca 50 aut před a po každé
směně, cca 7 kamionů s materiálem denně pouze po krajských silnicích a po ulici Prokopa Holého). Pozemek č.
690/4 byl a je určen k průmyslové výrobě, nový provoz je mechanického rázu (tj. návoz materiálu, lisování výrobků,
jejich odvoz), tj. bez zapojení chemických procesů, nedojde k negativnímu ovlivnění blízkých lesů ani jiných složek
životního prostředí.
Předsedající uvedl, že v případě, že zastupitelstvo schválí pořízení a zpracování dílčí změny územního plánu pro
pozemek č. 690/4 v k. ú. a obci Velký Osek, musí určit dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, člena zastupitelstva, který bude proces přípravy a
jednání s dotčenými orgány koordinovat a organizovat za obec. Dále s ohledem na návrh pouhé dílčí změny a
z důvodu urychlení jejího provedení je vhodné spolupracovat s odbornou osobou – pořizovatelem, která má
autorizaci s pořizováním (administrováním) územního plánu, nikoliv s Městským úřadem v Kolíně, který je zatížen
prací a této změně by tak nepřikládal potřebnou prioritu. Veškeré náklady s tím spojené by byly hrazeny
společností AIS. Takovou vhodnou osobou s dlouholetou praxí je Pavla Bechyňová, její životopis a reference byly
zastupitelstvu plně k dispozici.
Jiné dotazy ani návrhy nebyly předneseny, proto dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/3/26/3/2013:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
l. souhlasí
s návrhem (žádostí) navrhovatele (žadatele) společnosti AIS, s. r. o., sídlem Starý Kolín, IČ: 267 07 373 (dále jen
„navrhovatel“ nebo „žadatel“), na pořízení a zpracování změny územního plánu obce (sídelního útvaru) Velký
Osek, která zajistí v dané části obce návrat k původnímu způsobu využití menší části pozemku č. 690/4 před změnou územního plánu obce (sídelního útvaru) Velký Osek č. 1 účinnou od roku 2005;
II. souhlasí
s pořízením a zpracováním změny územního plánu obce (sídelního útvaru) Velký Osek, která bude obsahovat
jednu položku v zastavitelném území na plochu „výroba – průmysl a sklady“ pro pozemek č. 690/4 a st. parcely č.
1136, 1076/1, 1076/2, 1090, které jsou ve vlastnictví navrhovatele (žadatele);
III. souhlasí
s jiným způsobem pořizování a zpracování změny územního plánu obce (sídelního útvaru) Velký Osek vymezené
odst. II tohoto usnesení než prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působnosti v Kolíně, a to v souladu
s § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, prostřednictvím fyzické osoby oprávněné k výkonu územně plánovací činnosti dle § 24 stavebního zákona;
IV. souhlasí
s uzavřením smlouvy s fyzickou osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti dle § 24 stavebního zákona za účelem pořízení a zpracování změny územního plánu obce (sídelního útvaru) Velký Osek vymezené odst.
II tohoto usnesení;
V. určuje
v souladu s § 6 odst. 5 písm. f) a dalšími ustanoveními stavebního zákona Mgr. Pavla Drahovzala, bydlištěm Velký
Osek, jakožto členem zastupitelstva obce Velký Osek, určeným členem zastupitelstva obce Velký Osek pro spolupráci s pořizovatelem a zpracovatelem změny územního plánu obce (sídelního útvaru) Velký Osek vymezené odst.
II tohoto usnesení;
VI. souhlasí
s pořízením a zpracováním změny územního plánu obce (sídelního útvaru) Velký Osek vymezené odst. II tohoto
usnesení pouze za podmínky, že veškeré náklady s tím spojené ponese navrhovatel (žadatel), jelikož je vyvolána
výhradní potřebou navrhovatele (žadatele);
VII. souhlasí
s uzavřením smlouvy mezi obcí Velký Osek a navrhovatelem (žadatelem) obsahující podmínky spolupráce na pořízení a zpracování změny územního plánu obce (sídelního útvaru) Velký Osek vymezené odst. II tohoto usnesení a
způsobu úhrady nákladů navrhovatelem (žadatelem) na pořízení a zpracování změny územního plánu obce (sídelního útvaru) Velký Osek vymezené odst. II tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
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Ad b) Komise pro zdravotnictví, školství, sport, kulturu a spolupráci se spolky doporučila prostřednictvím svého
předsedy pana Hovorky, aby byl FK Viktoria Velký Osek s ohledem na dosud poskytnutou finanční podporu pro rok
2013 ve výši 43 tis. Kč a další nefinanční podpoře poskytnut účelový příspěvek na nákup pračky ve výši 1 500,- Kč.
Jiné dotazy ani návrhy nebyly předneseny, proto dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/4/26/3/2013:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Velký Osek na rok 2013 ve výši 1 500,- Kč pro spolek/sdružení FK
Viktoria Velký Osek na nákup pračky.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 1 Zdrželi se 1
Ad c) Po více jak ročních jednáních s městem Kolín se podařilo připravit smlouvu o spolupráci na výstavbě
vodovodního přivaděče od průmyslové zóny Kolín – Ovčáry (viz příloha č. 5), kterou schválilo zastupitelstvo města
Kolína dne 25. 3. 2013, před tím i rada města Kolína. Nyní ji musí schválit zastupitelstvo obce Velký Osek. Podle
této smlouvy bude město Kolín vydávat příslušná souhlasná stanoviska pro přípravu projektu vodovodního
přivaděče a vodovodních rozvodů v obci Velký Osek až pro cca 5 tis. obyvatel a jeho následnou realizaci (nejdříve
od roku 2015). Potřeba nového vodovodního přivaděče od TPCA je dána zejména převážně nekvalitní vodou
v domácích studních, kvůli nedostatku jiných vodních zdrojů v blízkém okolí obce a malou kapacitou stávajícího
vodního zdroje u osady Labe, která neumožňuje plošné napojování dalších domácností, ač zájem je značný. Město
Kolín má ve smlouvě jedinou podmínku, že pokud by se vody v zóně TPCA nedostávalo pro developery, jelikož jde
o zónu a infrastrukturu budovanou pro průmyslové investory, tak by po předchozím upozornění v 9-měsíčním
předstihu mohlo dojít ke snížení odběru v obci Velký Osek, nebylo-li by nalezeno jiné technické řešení. Vzhledem
ke značné zásobě vody pro zónu TPCA lze nedostatek vody prakticky vyloučit. Bez této smlouvy není možné
projektovat a stavět vodovod v obci Velký Osek.
Usnesení č. ZO/5/26/3/2013:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. souhlasí
S přípravou a realizací investičního záměru na zásobování obyvatelstva v obci Velký Osek pitnou vodou prostřednictvím vodovodního přivaděče z průmyslové zóny Kolín - Ovčáry a vodovodních rozvodů v obci včetně dalších
souvisejících vodárenských zařízení a součástí;
II. souhlasí
s uzavřením smlouvy o partnerství dle přílohy tohoto usnesení mezi městem Kolín a obcí Velký Osek za účelem
přípravy a realizace záměru na zásobování obyvatelstva v obci Velký Osek pitnou vodou prostřednictvím vodovodního přivaděče z průmyslové zóny Kolín - Ovčáry a vodovodních rozvodů v obci včetně dalších souvisejících vodárenských zařízení a součástí.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
6) Informace o činnosti starosty, místostarosty, komise a výborů zastupitelstva obce.
a) Majetkový výbor a Kontrolní výbor v březnu 2013 nezasedaly;
b) Výbor životního prostředí – Probíhají výsadby a úpravy zeleně, zejména okolo prostranství před Dělnickým
domem a okolo Památníku obětem I a II světové války, kde bude provedena náhradní výsadba. Celá lokalita je
řešena komplexně v dlouhodobém horizontu a veškeré kácení je konzultováno s odborníky na tuto
problematiku. Zároveň byla úprava zeleně u Pomníku padlým vzata v potaz při plánování projektu v parku před
Dělnickým domem. Pan Fagoš vyslovil politování, že nikdo z občanů, kteří se vůči úpravám zeleně ohrazovali,
nepřišel diskutovat na zastupitelstvo obce. V ulici Revoluční u sklárny došlo k zřícení olše na silnici, kdy
zasahovaly složky hasičského záchranného sboru z Kolína a z naší obce ve spolupráci s obecní policií Velký
Osek. Dne 22. 4. 2013 je Den Země, kdy pracovníci obce ve spolupráci s MZŠ uspořádají úklid veřejných
prostranství od odpadků. Dále pan Fagoš oznámil, že proběhne v dubnu brigáda místních myslivců z MS
Pětidubí, kdy se dočistí část Bačovky u Dělnického domu a poté ořežou některé staré náletové dřeviny kolem
MZŠ a Bačovky. Došlo k vyřezání přerostlých tůjí u sochy Jana Husa na náměstí s min. pramenem, v ulici
Volárenská mezi koncem obce Velký Osek a přejezdem přes železniční oblouk směr Chlumec na Cidlinou je
plánována výsadba hrušní. Jedná se o obecní pozemky. Z veřejnosti se ozvalo, že v obci Žehuň jsou
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s hrušněmi problémy při spadu ovoce na silnici. Pan místostarosta vyslovil domněnku, že by bylo vhodné
zaměřit se na obec jako celek a zpracovat či obnovit koncepci (generel) veřejné zeleně pro celou obec.
Z následující diskuze vyplynula zejména skutečnost, že je velmi obtížné najít konsensus ve výsadbě zeleně,
zejména mezi okrasnými a plodonosnými dřevinami. Členové Výboru životního prostředí se před výsadbou
osobně ptají občanů, jaký typ stromů upřednostňují. Většina členů zastupitelstva se shodla, že by se Výbor
životního prostředí měl zabývat aktualizací generelu veřejné zeleně a měla by proběhnout i širší diskuze mezi
občany v této věci. Starosta upozornil na fakt, že jedna věc je sepsání koncepce a druhá věc je její realizace,
kterou „narušují“ dobrovolné a nekoordinované aktivity při výsadbě ze strany občanů
c) Finanční výbor – v posledním měsíci proběhla kontrola finančního výboru v Mateřské škole a Masarykově
základní škole. Kontrola proběhla bez nálezů zásadních nedostatků. V dubnu by měla být provedena kontrola
na obecním úřadě. Kontrola bude následovat po auditu z KÚ Středočeského kraje;
d) Sociální komise – Připravuje se setkání s paní knihovnicí Dohnalovou. Komise akceptovala požadavek TJ
Sokol Velký Osek na bezplatné využití tělocvičny a prostor školy v průběhu sportovního týdne o letních
prázdninách;
e) místostarosta - tento týden v pátek (29. 3. 2013) je termín na odevzdání žádosti dotaci do programu
Partnerství pro Kolínsko, který financuje TPCA. Obec předloží 1 projekt zasahující do 2 oblastí podpory, a to
životní prostředí a vzájemné soužití. Jedná se o obnovu zeleně a vytvoření místa pro setkávání občanů v parku
před Dělnickým domem. Pan místostarosta promítl přítomným i vizualizace návrhu, které byly zpracovány
zahradním architektem. Takto profesionálně připravená žádost má vyšší šanci na úspěch obdržet dotaci.
Náklady akce se pohybují okolo cca 500 tis. Kč, přičemž lze očekávat poměrně velkou pravděpodobnost získání
dotace z tohoto programu na pokrytí většiny nákladů;
f) starosta – kromě výše uvedeného dále uvedl:
- zastupitelstvo obce Veltruby projevilo zájem o využití obecní policie Velký Osek, dohoda je v přípravě;
- rozhodnutí k žádosti o dotaci na II. etapu odkanalizování obce by měl být znám do konce dubna 2013;
- rozhodnutí k žádosti o dotaci na zateplení školy a školky by mělo být známo do konce května 2013,
v případě obdržení lze očekávat realizaci projektu již na konci letních měsíců;
- Úřad práce Kolín umožní financovat několik pracovníků veřejně prospěšných prací na údržbu veřejné zeleně v obci;
- zhruba od poloviny dubna lze očekávat první svoz bioodpadu, bude ještě upřesněno po jednání se společností NYKOS včetně cenové nabídky;
- na pozici předsedkyně správní rady Osecká Naděje o.p.s. rezignovala Ing. Šárka Kurková, bude třeba řešit budoucnost této organizace a směr jejího využití občany i zřizovatelem;
- probíhá konkurz na ředitele/ku mateřské školy, konkurzní komise včetně 2 zástupců zřizovatele by měla
být jmenována do konce dubna 2013;
- dne 1. 6. 2013 se budou konat Oslavy 785 let obce, a to dopoledne v prostoru Dělnického domu a odpoledne u Motelu U Jezera;
- provozní hospodaření obce je za měsíce leden a únor 2013 mírně pozitivní, kdy příjmy jsou cca 5,1 mil.
Kč, výdaje 4,6 mil. Kč;
- byly již podepsány všechny smlouvy o příspěvcích pro podpořené spolky;
- dne 2. 4. 2013 proběhne na obecním úřadě audit Krajského úřadu Středočeského kraje k hospodaření za
rok 2012.
7) Diskuse a závěr
Jelikož nebylo v diskusi dotazů nad rámec projednávaných bodů, předsedající poděkoval všem přítomným za
účast na zasedání a ukončil jej. Na zasedání zastupitelstva bylo přítomno 6 občanů z veřejnosti. Další, XXVII.
zasedání zastupitelstva se bude konat dne 23. 4. 2013 od 18 hod. v budově obecního úřadu obce Velký Osek.
Ve Velkém Oseku dne 26. 3. 2013
Zápis byl vyhotoven dne: 8. 4. 2013, Zapisovatel: RNDr. Jakub Munzar
Ověřovatelé:

MUDr. Hana Fagošová, v. r., dne 8. 4. 2013 ………………………………
Mgr. Michal Dupák, v. r., dne 8. 4. 2013 …………………………………

Starosta: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., dne 8. 4. 2013 ………………………………………
otisk razítka obce
Pozn.: Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je uložen na obecním úřadě obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek.

-5-

Příloha č. 1 zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Velký Osek ze dne 26. 3. 2013 – Příloha k usnesení č.
ZO/1/26/3/2013 – Schválený program XXVII. zasedání zastupitelstva obce Velký Osek konané dne 26. 3. 2013
Obec Velký Osek

Den konání: 26. 3. 2013
Doba konání: 18:00
Program:
1.) Nakládání s movitými a nemovitými věcmi obce Velký Osek
a) zřízení věcného břemene pro ČEZ k obecnímu pozemku č. 948 z důvodu nové elektrické přípojky
k č. p. 221 v ulici Kpt. Jaroše
b) zřízení věcného břemene pro RWE k obecnímu pozemku č. 957 z důvodu nové plynovodní přípojky k č. p. 339 v ulici Komenského
c) nájem místa pro zmrzlinový stánek u obecního úřadu
2.) Různé
a) dílčí změna územního plánu obce (sídelního útvaru) Velký Osek
b) mimořádný příspěvek pro FK Viktoria Velký Osek na nákup pračky
c) smlouva o partnerství s městem Kolín za účelem zřízení vodovodu v obci Velký Osek
3.) Informace o činnosti starosty, místostarosty, komise a výborů zastupitelstva obce
4.) Diskuse
5.) Závěr
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Příloha č. 2 zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 26. 3. 2013 – Prezenční listina
Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce (řazeno
abecedně):
Filip Dašek
Mgr. Pavel Drahovzal
Mgr. Michal Dupák
Ing. Helena Erbenová
Jan Fagoš
MUDr. Hana Fagošová
MUDr. Jan Kulhánek
RNDr. Vladimír Matuš
RNDr. Jakub Munzar

Podpis:
-------------------- OMLUVEN ---------------Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.
Mgr. Michal Dupák, v. r.
Ing. Helena Erbenová, v. r.
Jan Fagoš, v. r.
MUDr. Hana Fagošová, v. r.
MUDr. Jan Kulhánek, v. r.
RNDr. Vladimír Matuš, v. r.
RNDr. Jakub Munzar, v. r.
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Příloha č. 3 zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Velký Osek ze dne 26. 3. 2013 – Příloha k usnesení č.
ZO/2/26/3/2013 – Nabídka na pronájem části obecního pozemku č. 736/3 za účelem umístění a provozování
zmrzlinového stánku otevřená na XXVII. zasedání zastupitelstva obce Velký Osek konané dne 26. 3. 2013
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Příloha č. 4 zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Velký Osek ze dne 26. 3. 2013 – Příloha k usnesení č.
ZO/3/26/3/2013 – Návrh využití pozemku č. 690/4 projednávaný na XXVII. zasedání zastupitelstva obce Velký
Osek konané dne 26. 3. 2013
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Příloha č. 5 zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Velký Osek ze dne 26. 3. 2013 – Příloha k usnesení č.
ZO/5/26/3/2013 – Smlouva o partnerství mezi městem Kolín a obcí Velký Osek – vodovod v PZ Kolín – Ovčáry
schválená na XXVII. zasedání zastupitelstva obce Velký Osek konané dne 26. 3. 2013
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