Zápis
z XXVI. zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek
konaného dne 26. 2. 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: 19.03.2013 10:07:57

Nepřítomní členové zastupitelstva: Filip Dašek (omluven)
Den a doba konání zasedání: 26. 2. 2013 v době 18:00 – 19:00
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. 2. 2013 do 26. 2. 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 RND. Vladimír Matuš a MUDr.
Jan Kulhánek, zapisovatelem zápisu určil předsedající Jana Fagoše.
3) Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Jiné
návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, proto předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení, tj. o programu
XXVI. zasedání zastupitelstva obce (viz příloha č.1).
Usnesení č. ZO/1/26/2/2013:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
program XXVI. zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 26.2.2013, 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
a) zřízení věcného břemene pro ČEZ k pozemku č. 762/1 na přípojné místo VN pro FVE Velký Osek p. č. 585/2
b)nájem místa pro zmrzlinový stánek
Ad a) Společnost ČEZ Distribuce zaslala návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k obecnímu pozemku č. 762/1
(komunikace) z důvodu zřízení přípojného místa k uvažované fotovoltaické elektrárně (cca 1,3 MW) na pozemku č.
585/2, který je územním plánem vymezen jako plocha pro průmyslovou výrobu a sklady. Smlouva bude upravena
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) Pan Purkrab, provozovatel zmrzlinového stánku u nové benzínové pumpy v jarních a letních měsících,
s ohledem na dosud neuzavřenou dohodu s majitelem benzínové pumpy naproti hřbitovu hledá nové možnosti, kde
by mohl umístit zmrzlinový stánek. Vhodné místo bylo identifikováno u obecního úřadu viz příloha č. 3 s ohledem
na dostupnost elektrické přípojky z obecního úřadu a blízkosti cyklostezky. S provozovatelem nemá obec žádné
negativní zkušenosti, stánek byl hojně využíván v minulých letech turisty a občany obce – cyklisté, pěší, bruslaři i
posádky motorových vozidel. Výše nájmu by byla řešena jednáním, pokud by zastupitelstvo dalo souhlas s místem
(záměrem) pro provozování tohoto stánku. Nebude-li nalezena shoda, resp. nebude-li podána odpovídající
nabídka, nemusí být zastupitelstvem na příštím zasedání 26. 3. 2013 přijata.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, proto předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.

-1-

Usnesení č. ZO/2/26/2/2013:
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. 762/1 v k. ú. a obci Velký Osek pro účely vybudování přípojného
místa VN pro fotovoltaickou elektrárnu (FVE) Velký Osek na pozemku č. 585/2 v k. ú. a obci 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 vyvěšením záměru 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, přičemž tento záměr je obsahem přílohy
tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

5) Výroční zprávy výborů a komise zastupitelstva obce Velký Osek o činnosti za rok 2012
Výroční zprávy výborů (kontrolní, finanční, majetkový) a komise (sociální) za rok 2012 byly dle usnesení č.
ZO/5/29/1/2013 předloženy zastupitelstvu do 26. 2. 2013 a v případě schválení se stanou součástí zápisu jako
příloha č. 4. Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, proto předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/3/26/2/2013:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
výroční zprávy o činnosti za rok 2012, které jsou obsahem přílohy tohoto usnesení, následujících orgánů:
a) výboru
- majetkového, investičního a územního rozvoje,
- kontrolního,
- finančního,
b) komise pro zdravotnictví, sociální politiku, školství, sport, kulturu a spolupráci se spolky.
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

6) Konkurz na pozici vedoucího příspěvkové organizace – ředitel/ka Mateřské školy Velký Osek
Podle změny školského zákona účinné od 1. 1. 2012 je možné vyhlásit na post ředitele/ky školy, je-li ve funkci déle
než 6 let, vyhlásit konkurz. Ředitelka Mateřské školy Blanka Novotná je ve funkci od 1. 1. 2007. O této záležitosti
s ředitelkou starosta již jednal a věcí se již zabývala i Komise pro zdravotnictví, sociální politiku, školství, sport,
kulturu a spolupráci se spolky zastupitelstva obce počátkem roku 2012, která navrhla vyhlásit konkurzy na místo
ředitele základní i mateřské školy ve Velkém Oseku. Nevyhlásí-li obec konkurz na post ředitele mateřské školy do
konce dubna 2013, pak je jmenování ředitelky MŠ prodlouženo na dalších 6 let automaticky. Je logické, aby
vedoucí příspěvkových organizací - ředitelé, obdobně jako členové zastupitelstva a starosta obce, byli v předem
známých a pravidelných termínech (dle školského zákona min. 1–krát za 6 let) podrobeni volbě, či konkurzu,
jelikož jmenování či volba není „na věčnost“. Jde zejména o příležitost ověření způsobilosti k výkonu takové funkce.
Vyhlášení konkurzu je administrativně zvládnutelné, konkurz by měl být realizovatelný do konce července 2013.
V případě neobsazení ředitele je MŠ pod vedením zástupce ředitele či osoby pověřené řízením ze strany
zřizovatele. Konkurzní komise dává doporučení pro zřizovatele a zastupitelstvo se tak bude moci k výběru osoby
samo usnést. Konkurz na ředitele základní školy v minulém roce 2012 proběhl, kdy byl jmenován na základě
doporučení konkurzní komise ředitelem základní školy Mgr. Václav Kobera. Obdobně, v souladu s tímto přístupem,
by měl proběhnout konkurz na ředitele mateřské školy. Jeho vyhlášení by tak mělo zastupitelstvo schválit.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, proto předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení
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Usnesení č. ZO/4/26/2/2013:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
souhlasí
v souladu se zák. 472/2011 Sb. (novela školského zákona) s vyhlášením konkurzu na místo ředitele/ky – vedoucí
příspěvkové organizace Mateřská škola Velký Osek, Masarykova 671, Velký Osek, zřízenou obcí Velký Osek.
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

7) Různé
V bodu Různé nebyl předložen žádný bod k projednání, proto předsedající pokročil k dalšímu bodu programu.
8) Informace o činnosti starosty, místostarosty, komise a výborů zastupitelstva obce.
a) Majetkový výbor – v březnu 2013 má výbor naplánován jednání v terénu s panem Backem v areálu Máčidla a
zookoutku;
b) Výbor životního prostředí – má na počátku března 2013 jednání zaměřené na vytýčení priorit činnosti v roce
2013 (fungování obecního dvora, kácení a obnova zeleně aj.);
c) Finanční výbor – schválil výroční zprávu výboru za rok 2012, dále v březnu 2013 provede kontroly mateřské a
základní školy, obecního úřadu;
d) Kontrolní výbor – předseda Mgr. Dupák sdělil, že výbor se sejde až v dubnu za účelem projednání nových
podnětů k bezpečnosti a veřejného pořádku;
e) Sociální komise – nepodpořila vyvěšení vlajky pro Tibet v březnu 2013, dále se bude zabývat žádostí o další
příspěvek od FK Viktoria V. Osek na nákup pračky, komise projedná i situací ve společnosti NADĚJE, kdy
v roce 2013 končí mandát všem členům správní a dozorčí rady;
f) místostarosta - ve spolupráci se starostou dohlíží nad přípravou projektů dostavba kanalizace, výstavba
vodovodu a revitalizace prostoru před Dělnickým domem pro získání dotací (grantů) ze SFŽP a TPCA;
g) starosta – kromě výše uvedeného informoval, že i nadále pracuje Ředitelství vodních cest na projektu
přístavišť na řece Labi včetně u zdymadla ve Velkém Oseku, přičemž je v jednání varianta, že obce založí
provozní společnost k zajištění obslužnosti a údržbě přístavišť, kraj by byl jen koordinátor bez finanční
spoluúčasti; bylo báňským úřadem rozhodnuto o zmenšení aktivního dobývacího prostoru v jižní části katastru,
bude podána žádost o cca 70% dotaci na zateplení školy a školky za cca 15 mil. Kč; v průběhu dubna – června
2013 proběhne oprava komunikací s neasfaltovým povrchem;
9) 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 8 občanů z veřejnosti. Další, XXVII.
zasedání zastupitelstva se bude konat dne 26. 3. 2013 od 18 hod. v budově obecního úřadu obce Velký Osek.
Ve Velkém Oseku dne 26. 2. 2013
Zápis byl vyhotoven dne: 4. 3. 2013
Zapisovatel: Jan Fagoš
Ověřovatelé:

RNDr. Vladimír Matuš, v. r., dne 7. 3. 2013 ………………………………
MUDr. Jan Kulhánek, v. r., dne 7. 3. 2013 …………………………………

Starosta: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., dne 7. 3. 2013 ………………………………………
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 ze zasedání zastupitelstva obce Velký Osek ze dne 26. 2. 2013 – Příloha k usnesení č.
ZO/1/26/2/2013 – Schválený program XXVI. zasedání zastupitelstva obce Velký Osek konané dne 26. 2. 2013
Obec Velký Osek

Den konání: 26. února 2013
Doba konání: 18:00
Program:
1.) Nakládání s movitými a nemovitými věcmi obce Velký Osek
a) zřízení věcného břemene pro ČEZ k pozemku č. 762/1 na přípojné místo VN pro FVE Velký Osek
p. č. 585/2
b) nájem místa pro zmrzlinový stánek
2.) Výroční zprávy výborů a komise zastupitelstva obce Velký Osek o činnosti za rok 2012
3.) Konkurz na pozici vedoucího příspěvkové organizace – ředitel/ka Mateřské školy Velký Osek
4.) Různé
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 26. 2. 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. 2. 2013 – Příloha k usnesení č.
ZO/2/26/2/2013 – Záměr na pronájem pozemku pro zmrzlinový stánek u obecního úřadu
Obec Velký Osek
Obecní úřad obce Velký Osek

ZÁMĚR
Obec Velký Osek
zveřejňuje
ZÁMĚR
P R O N AJ M O U T
následující nemovitost:
část pozemku č. 736/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, u obecního úřadu obce Velký Osek za
účelem umístění a provozu mobilního zmrzlinového stánku v roce 2013.
Nemovitost/i se nachází v katastrálním území Velký Osek, obec Velký Osek, a jsou zapsány na listu vlastnictví
č. 10001 pro obec Velký Osek, vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště
Kolín. Polohové určení výše uvedené/ých nemovitosti/í je vymezeno v mapě, která je přílohou tohoto záměru.
Zájemci mohou podávat své nabídky do 12 hod. dne 19. března 2013 na adresu „Obec Velký Osek, Revoluční 36,
Velký Osek, PSČ 281 51“, pouze v písemné formě, a to v zalepené obálce s označením „NEROZLEPOVAT NABÍDKA NA NÁJEM POZEMKU Č. 736/6 – ZMRZLINOVÝ STÁNEK“.
Další podmínky záměru:
a) Obec si vyhrazuje právo zrušit tento záměr bez jakékoliv náhrady a bez udání důvodu.
b) Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek bez udání důvodu.
c) Obec si vyhrazuje právo neinformovat individuálně zájemce o vyhodnocení jejich nabídek a o výběru
nejvýhodnější nabídky.
d) Obec si vyhrazuje účel nájmu výše uvedené nemovitosti, kterým bude umístění a provoz mobilního
zmrzlinového stánku.
e) Veškerá podání, úkony a nabídky na účast v řízení a při výběru nejvýhodnější nabídky dle tohoto záměru jsou
realizovány na náklady zájemců.
f) Nabídka bude obsahovat identifikaci zájemce (jméno, příjmení nebo název společnosti, IČ, telefonní a mailový
kontakt, sídlo nebo adresa trvalého pobytu, osoba oprávněná za zájemce jednat, výše měsíčního nájemného, doba
trvání nájmu – zahájení a konec).
Ve Velkém Oseku dne 27. 2. 2013
Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.
starosta obce Velký Osek
otisk razítka obce
Vyvěšeno na úřední desce dne: 27. 2. 2013
Jméno, příjmení, podpis: Ivana Adamcová, v. r., otisk razítka obce ……………………………
Sejmuto z úřední desky dne: 19. 3. 2013
Jméno, příjmení, podpis: Ivana Adamcová, v. r., otisk razítka obce ……………………………
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Příloha č. 4 zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Velký Osek ze dne 26. 2. 2013 – Příloha k usnesení č.
ZO/3/26/2/2013 – Výroční zprávy za rok 2012 o činnosti výborů a komise zastupitelstva obce Velký Osek
Obec Velký Osek

Zpráva o činnosti Výboru majetkového, investičního a územního rozvoje
zastupitelstva obce Velký Osek za rok 2012
Složení výboru:
RNDr. Jakub Munzar – předseda, RNDr. Vladimír Matuš (místostarosta obce), Filip Dašek, Jiří Veselý, Jan Tučím
V průběhu roku 2012 se výbor sešel celkem 5x a někteří členové absolvovali ještě separátní jednání ve věci
kanalizace, vodovodu a inventarizace.
Nosná témata řešené výborem:
1. Příprava II etapy odkanalizování obce a vodovodní přivaděč
Jednání se v této záležitosti účastnil zejména starosta, místostarosta a pan Tučím. V roce 2012 byl vybrán
nový projektant a byla podána žádost o dotaci z OP Životní prostředí.
2. Dotační tituly
3. Prodej a pronájem nemovitostí
 Členové výboru projednávali nabídky na koupi nemovitostí od:
o Českých drah, a,s.,
o Správy železniční dopravní cesty, s.o.
 Členové výboru posuzovali možnosti prodeje majetku obce Velký Osek a to:
o Prodej staré hasičárny v ulici Revoluční
o Pozemky obce Velký Osek v katastrech sousedních obcí
4. Inventarizace a prodej hmotného majetku
Na obecní úřad byl instalován nový software. V průběhu listopadu 2012 došlo k oštítkování
inventarizovaného majetku. V průběhu roku byl vyřazen majetek schválený zastupitelstvem k vyřazení.
Zhodnocení práce výboru za rok 2012
Závěry, informace a doporučení výboru byly vždy představeny na zastupitelstvu obce. V součinnosti se starostou a
místostarostou byla dána celá řada doporučení, jak v některých případech pokračovat dále. Výbor samozřejmě
nemá rozhodovací funkci, ale doporučení výboru byla zastupitelstvem převážně akceptována.
V roce 2013 se chceme zaměřit zejména na tyto záležitosti
 Efektivní využití získaných dotačních prostředků.
 Spolupráce na přípravě dalších žádostí o dotace.
 Sledování přípravy realizace II etapy odkanalizování obce a připojení na vodovod z TPCA.
 Návrhy na řešení situace na pozemcích SŽDC a ČD.
 Spolupráce s MAS na integrované strategii území.
 Řešit podněty od občanů (podnikatelů, organizací) v působnosti výboru.
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Zpráva o činnosti Finančního výboru
zastupitelstva obce Velký Osek za rok 2012
2012
Byl stanoven kontrolní rozpis a rozdělení jednotlivých organizací ke kontrole FV. V kooperaci se starostou obce byl
FV pověřen zejména kontrolou v MZŠ, MŠ a OU, spoluprací při tvorbě a kontrole plnění rozpočtu obce.
.
Výsledkem práce FV jsou zápisy z kontrol MŠ, MZŠ, OÚ s návrhy na zlepšení hospodaření v těchto složkách
zřízených obcí, dále se FV podílí na velmi náročné práci související s přípravou žádostí o dotace a je informován o
směřování obce a o snaze vygenerování dostatečných finančních prostředků ke spoluúčasti na projektech.
Zásadní pochybení finanční výbor při kontrolách neshledal.
FV se podílel na tvorbě rozpočtu na rok 2013, dále se zabýval vyúčtováním dotací spolkům od OÚ

Úkoly pro rok 2013
Ve všech organizačních složkách obce provést kontrolu minimálně 2x ročně
Spolupodílet se na tvorbě rozpočtu na rok 2014
Provést kontrolu vyúčtování dotací spolkům na rok 2013
Plnit zadané úkoly od zastupitelstva obce a být poradním orgánem pro starostu obce

Závěr
FV je plně funkční poradní a kontrolní složkou OÚ a zastupitelstva obce. I nadále je připraven plnit zadané úkoly od
zastupitelstva a provádět kontrolní činnost ve složkách podléhajících kontrole ze strany obce.
Jako předseda FV bych chtěl poděkovat všem členům výboru za jejich čas a kvalitní práci věnovanou úkolům
v rámci FV a budu se těšit na setkání a výzvy roku 2013.
Vyhotoveno dne: 13. 2. 2013
Vyhotovil: Jan Fagoš, v. r., předseda finančního výboru
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Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
zastupitelstva obce Velký Osek za rok 2012
Složení výboru: Mgr. Michal Dupák – předseda, JUDr. Igor Ivanov, Bc. Miloslav Čihák
V roce 2012 se kontrolní výbor sešel celkem 2 x. Mimo to členové výboru absolvují pravidelné konzultace k činnosti
strážníků Obecní policie obce Velký Osek jejich materiálního vybavení a rozvržení jejich služeb. Další schůzky
absolvovali členové kontrolního výboru v rámci řešení dopravní situace v obci a to v souvislosti s přípravou projektu
týkající se umístění semaforů s detekcí rychlosti projíždějících vozidel (jednání se zástupci GEMOS).
Témata řešená kontrolním výborem:
Projednání obecně závazné vyhlášky týkající se případného zákazu podomního prodeje v obci
Projednání, závěry a doporučení týkající se plánu měření rychlosti v obci, další projednání dopravně bezpečnostní
studie a seznámení zastupitelstva se získanými výsledky
Činnost Obecní policie, její vybavení, střednědobý výhled a směřování této složky
Součinnost s místně příslušnými orgány Policie České republiky (zejména OOP Týnec nad Labem, Služba
kriminální policie a vyšetřování Kolín, Dalniční oddělení Poříčany)
Bezpečnostní situace v obci
Problematika umístění výherních hracích automatů v obci, regulace a kriminologické jevy ve vztahu k obyvatelům
obce a mládeži
Kontrola podnikatelských subjektů v obci týkající se závadových potravin a pančovaného alkoholu (provedena ve
spolupráci s P ČR)
Stěžejní témata pro rok 2013:
Bezpečnostní situace v obci
Doprava a činnost obecní policie v přestupkovém řízení
Diskuze nad vznikem vyhlášky týkající se zákazu podomního prodeje v obci

Zpracoval:
Mgr. Michal Dupák
předseda kontrolního výboru obce Velký Osek
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Výroční zpráva sociální Komise za rok 2012
Komise pro zdravotnictví, sociální politiku, školství, sport, kulturu a spolupráci se spolky
pracovala v roce 2012 ve složení:
MUDr. Hana Fagošová, Ing. Helena Erbenová, Mgr. Helena Babáková, Vlastimil Hovorka,
MUDr. Jan Kulhánek, Vlastimil Soukup a Lubomír Šmidrkal.
A) Aktivity 1. Q 2012
1.) posouzení žádosti Naděje o.p.s. Na rozšíření podpory ze strany obce v rámci aktivit Naděje v
prostorách MZŠ – vydáno doporučení podporu rozšířit
2.) posouzení žádosti Aerobiku Opolany o finanční příspěvek ze strany naší obce – vydáno doporučení
příspěvek neposkytnout
3.) posouzení žádosti SDH Libice nad Cidlinou o finanční příspěvek ze strany obce – vydáno
doporučení příspěvek poskytnout
4.) účast na jednání mezi Nadějí o.p.s., Korálkem a starostou obce na téma koordinace pořádaných
akcí
5.) posouzení žádosti Sokola Velký Osek o poskytnutí sportovních prostorů v MZŠ v období pořádání
prázdninového sportovního týdne – vydáno doporučení prostory poskytnout
6.) posouzení žádosti Diakonie Libice nad Cidlinou o finanční příspěvek ze strany obce
7.) posouzení závěrů FV ke kontrole nakládání s poskytnutými příspěvky místními organizacemi za rok
2011
B) Aktivity 2. Q 2012
1.) vyjádření k žádosti projektu ODKOMUNITY – vydáno doporučení projekt nepodpořit
2.) posouzení žádosti Sokola Velký Osek na rozšíření podpory ze strany obce v rámci aktivit Sokola v
prostorách MZŠ s ohledem na vznik floorbalového oddílu – vydáno doporučení podporu rozšířit
3.) posouzení návrhu změn provozní doby v mateřské škole – vydáno doporučení návrh podpořit
C) Aktivity 3. Q 2012
1.) posouzení návrhu o zapojení naší obce do projektu „ komunitní plánování v sociálních službách „ –
vydáno
doporučení
se
k
projektu
připojit
D) Aktivity 4. Q 2012
1.) spolupráce na vyplnění dotazníku k průzkumu rodinná politika v obcích a městech ČR
2.) vyjádření a doporučení k plánu zřízení rozptylové loučky v naší obci
3.) posouzení žádosti o podporu internetových stránek www.detske-hry.com na stránkách naší obce –
vydáno doporučení podporu neposkytovat
4.) zhodnocení žádostí místních spolků a organizací o příspěvek obce na jejich činnost
E) Sociální Komise se kromě letních prázdninových měsíců scházela pravidelně 1x měsíčně a to vždy v
obsazení, které zajišťovalo kompetentní rozhodnutí z její strany. Je důležité ocenit přístup jednotlivých
členů, kteří se na každém setkání snaží aktuální témata řešit otevřeně a s cílem, který bude ku prospěchu
občanů naší obce.
Vlastimil Hovorka
Předseda Komise pro zdravotnictví, sociální politiku,
školství, sport, kulturu a spolupráci se spolky
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