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Zápis
z XXXIV. zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek
konaného dne 17. prosince 2013 od 18 hod., jednací místnost Obecního úřadu obce Velký Osek, Revoluční
36, Velký Osek
Přítomní členové zastupitelstva: Mgr. Pavel Drahovzal, RNDr. Vladimír Matuš, RNDr. Jakub Munzar, MUDr. Hana
Fagošová, Ing. Helena Erbenová, MUDr. Jan Kulhánek, Mgr. Michal Dupák
Nepřítomní členové zastupitelstva: Jan Fagoš, Filip Dašek (oba omluveni)
Den a doba konání zasedání: 17. 12. 2013, 18:00 – 21:15
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 18.
12. 2012 pod č. ZO/6/18/12/2012 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 10. 12. 2013
do 17. 12. 2013. 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 RNDr. Vladimíra Matuše a RNDr. Jakuba
Munzara ověřovateli zápisu a zapisovatelem zápisu určil předsedající MUDr. Hanu Fagošovou
3) Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Dále
navrhnul doplnění návrhu programu o jeden podbod v bodu Různé, a to:
-

rozpočtové opatření č. 4/2013 k rozpočtu obce na rok 2013

Jelikož nebylo jiných návrhů či dotazů, předsedající dal následně hlasovat o návrhu usnesení, tj. o programu
XXXIV. zasedání zastupitelstva obce (viz příloha č. 1).
Usnesení č. ZO/1/26/11/2013:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
program XXXIV. zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 17. 12. 2013, který je obsahem přílohy tohoto
usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

4) Odpadové hospodářství v roce 2014
a) dodatek č. 1/2014 ke smlouvě o zajištění služeb v odpadovém hospodářství v obci Velký Osek od společnosti
NYKOS, a. s.;
b) vyhláška o stanovení (místního) poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem v obci Velký
Osek na rok 2014;
Starosta seznámil přítomné s původním návrhem společnosti NYKOS navýšit cenu pro rok 2013 za sběr a svoz
směsných odpadů o 3 % oproti roku 2013, ale následným jednáním se povedlo zajistit ceny pro rok 2014 ve stejné
výši jako pro rok 2013, tj. 392 Kč/počet obyvatel/rok.
Cena za sběr a svoz směsného odpadu v roce 2011 byla 402 Kč/počet obyvatel/rok, v roce 2012 byla 402 Kč/počet
obyvatel/rok a v roce 2013 byla jednáním dosaženo snížení na 392 Kč/počet obyvatel/rok. Nad rámec snížení ceny
za sběr a svoz směsných dopadů odpadů pro rok 2013 o 10 Kč/obyvatel/rok oproti roku 2012 bylo dojednáno u
společnosti NYKOS, že nebude NYKOS účtovat DPH k poplatku za skládkování odpadů (cca 50 tis. Kč/rok) a
nebude účtován nájem u žádného z 35 kontejnerů na tříděný odpad - plast, papír, sklo úspora (cca 75 tis. Kč/rok)
vypůjčených od NYKOSu. Dále na konci roku 2013 přejde bezplatně do vlastnictví obce všech 530 ks nádob na
bioodpad o objemu 240 l a nebude tak od roku 2014 za ně placeno nájemné, což činí úsporu cca 140 tis. Kč ročně
(včetně DPH). Pro rok 2013 a obdobně tak i v návrhu dodatku na rok 2014 se podařilo vyjednat s NYKOSem, že
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obec nebude platit za zpracování bioodpadu, což znamená úsporu v aktuálních výdajích oproti roku 2012 cca 170
tis. Kč.
Starosta následně objasnil způsob výpočtu poplatku za odpady, který má obec stanovit pro obyvatele na rok 2014.
Obec může stanovit za provoz systému nakládání s odpady poplatek, kterým občan přispívá na provoz tohoto
systému. Poplatek dle zákona o místních poplatcích (z. č. 565/1990 Sb.) lze stanovit do výše až 1 000
Kč/občan/rok. Konečnou výši však může stanovit zastupitelstvo jen do výše skutečných nákladů na občana za
předcházející kalendářní rok (tj. za rok 2012, jelikož rok 2013 je účetně neuzavřený). Výše uvedené úspory
provedené v roce 2013 se tak projeví až při výpočtu poplatku na rok 2015. Poplatek je složen ze 2 složek, a to
z paušální částky na hlavu (na občana) ve výši 250 Kč, jež má krýt náklady zejména na tříděné (oddělované)
složky komunálního odpadu (plast, papír, sklo, nebezpečný odpad, bioodpad) a z pohyblivé složky od 0 do 750 Kč,
která sloužit ke krytí nákladů zejména se směsným (netříděným) komunálním odpadem.
Celkové náklady za nakládání s odpady v roce 2012 činily 2 584 309,50 Kč. Od těchto nákladů má obec povinnost
odečíst účelové příspěvky za třídění odpadů, které v roce 2012 dosahovaly 376 854 Kč. Rozdíl ve výši
2 207 455,50 Kč (směsný odpad, stavební odpad) je nutné krýt z rozpočtu obce. Skutečný náklad na občana
s trvalým pobytem (nutno brát počet obyvatel k datu rozhodování o stanovení výše poplatku, tj. 2 256 obyvatel
k 17. 12. 2013) + 50 rekreačních nemovitostí (rovněž k datu stanovení výše poplatku, tj. k 17. 12. 2013) tak činí
978,49 Kč.
V roce 2012 činily náklady na směsný (netříděný) odpad 1 638 168,2 Kč : 2 256 obyvatel = 726,14 Kč/občan/rok.
Až do této výše může být stanovena druhá, pohyblivá část poplatku. Ta je v současnosti na výši 250 Kč/občan/rok,
tj. obec z jiných příjmů rozpočtu doplácí ročně na 1 občana při nakládání s netříděným odpadem 476,14 Kč.
Obecně lze konstatovat, že místní poplatek ve výši 500 Kč/občan/rok kryje 51 % veškerých nákladů na nakládání
s odpady (již po odečtení z příjmů za vytříděné odpady, jinak by to činilo 44 %).
Očekávané náklady na nakládání s odpady v roce 2014 jsou ve výši cca 2,4 mil. Kč.
Poplatek musí být stanoven ve formě obecně závazné vyhlášky obce, jeho výběr proběhne na obecním úřadě
v období únor až březen 2014. Pro rok 2014 by mělo být stanoveno opět osvobození pro držitele průkazu ZTP/P
(cca 15 osob v obci) a dále úleva pro osoby, jež mají sice v obci trvalý pobyt, ale nezdržují se v ní a zároveň uhradí
obdobný poplatek v jiné obci na území ČR. Další úleva je pro osoby s trvalým pobytem v ČR, které jsou déle než 6
po sobě jdoucích kalendářních měsíců mimo území ČR, a to ve výši 250 Kč.
Pro přehled byl uveden i vývoj produkce jednotlivých druhů odpadů. Vyplývá z něho, že třídění odpadů v obci se
zvyšuje, ale nárůst v posledních 2 letech již není tak razantní.
druh odpadu v tunách / rok

2010

2011

2012

2013

Plast

26,5

35,4

44,2

45

Papír

25

47,3

60,8

62

Sklo

32,2

34,7

34,9

36

stavební odpad

128

98

101,2

100

nebezpečný odpad

1,9

4,5

0,4

0,3

Bioodpad

327

364

378,8

380

ostatní odpad (směsný)

576

509

494,3

490

CELKEM

1116,6 1092,9 1114,6 1113,3

Paní Dočkalová se dotázala, zda by nebylo možné domluvit svoz bioodpadu v průběhu cca 5 měsíců přes zimní
období na frekvenci např. 1-krát měsíčně. Pauza mezi koncem svozu bioodpadu na podzim a jeho opětovným
svážením na jaře je poměrně dlouhá a domácnosti i v tomto období produkují bioodpad, který tak končí v odpadu
směsném. Starosta odpověděl, že dle dosavadních informací od společnosti NYKOS není možnost tento odpad
v zimním období předat další zpracovatelské firmě, která v tomto období odpad nepřijímá. Nicméně vznese ještě
tento dotaz NYKOSu, zda nedošlo k nějaké změně.
Jelikož nebylo jiných návrhů či dotazů, předsedající dal následně hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/2/17/12/2013 :
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. souhlasí
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s návrhem dodatku č. 1/2014 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství se společností NYKOS, a. s.,
sídlem Ždánice, IČ: 250 85 000, který je obsahem přílohy tohoto usnesení;
II. schvaluje
s účinností od 1. 1. 2014 obecně závaznou vyhlášku obce Velký Osek č. 1/2013 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která je přílohou
tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0 Zdrželi se 0

5) Vodné a stočné na rok 2014
Provozovatel vodovodu a kanalizace v obci Velký Osek společnost VODOS, s.r.o., sídlem Kolín, předpokládá
3
obdobné náklady na provoz v roce 2014 jako v roce 2013. Pro rok 2013 je vodné 25,44 Kč/m (bez DPH) a stočné
3
38,88 Kč/m (bez DPH). Obec doplácí náklady na provoz vodovodu a kanalizace nad rámec vybraného vodného a
stočného, což za rok 2012 činilo cca 1,2 mil. Kč z důvodu nutnosti výměny vývěvy a vyšší spotřeby elektrické
energie. Pro rok 2013 je předpokládán doplatek cca do 750 tis. Kč, pro rok 2014 v obdobné výši, nezmění-li se
zásadně podmínky při provozování. VODOS Kolín má smlouvu na provozování do konce roku 2015. Kromě těchto
průběžných nákladů na provoz vodovodu a kanalizace je současný rozpočet obce zatížen splácením starých faktur
společnosti VODOS z let 2008 – 2010.
Zastupitelstvo může ponechat výši vodného a stočného v obci pro rok 2014 ve stejné výši jako pro rok 2013,
kalkulovaný doplatek je cca do 750 tis. Kč, tj. 33,5 % z celkových nákladů na zabezpečení ročního provozu
vodovodu a kanalizace v obci Velký Osek.
Jelikož nebylo jiných návrhů či dotazů, předsedající dal následně hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/3/17/12/2013 :
Zastupitelstvo obce Velký Osek
souhlasí
s výší vodného a stočného v obci Velký Osek pro rok 2014 ve shodné výši jako pro rok 2013, tj. stanovuje se pro
3
3
rok 2014 pro území obce Velký Osek vodné ve výši 25,44 Kč/m (bez DPH) a stočné ve výši 38,88 Kč/m (bez
DPH).
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
6) Rozpočet obce Velký Osek na rok 2014 a rozpočtový výhled obce Velký Osek na roky 2014 – 2018
- plnění rozpočtu v roce 2013
Běžný rozpočet obce na rok 2013 bez přiznaných dotací je naplňován v intencích daných zastupitelstvem obce na
konci roku 2012. Při plnění rozpočtu obce Velký Osek v měsících leden až říjen 2013 bylo zatím dosaženo
kladného provozního rozdílu mezi příjmy 25 910 987,40 Kč a výdaji 21 209 677,50 Kč je ve výši + 4 701 309,90 Kč.
Tento kladný provozní přebytek hospodaření je určen k využití v měsíci listopadu a prosinci 2013 následovně:
- 400 tis. Kč (jistina) + 40 tis. Kč (úroky) na splátku půjčky od SFŽP na stavbu I. etapy kanalizace;
- 400 tis. Kč (jistina, úroky nejsou zatím požadovány) na splátku půjčky městu Kolín na kanalizační
přivaděč;
- 200 tis. Kč (jistina + úroky až v roce 2014) na splátku půjčky Písek-Beton;
- 170 tis. Kč (jistina + úroky) na splátku půjčky České spořitelně;
- 1,5 mil. Kč provozní výdaje obecního úřadu (platy, nákup materiálu a služeb na provoz, údržbu a
opravy);
- 350 tis. Kč za služby na dokončení projektu kanalizace a vodovodu.
- 1,2 mil. Kč za I. etapu rekonstrukce ulice Havlíčkova.
- podpora spolkům a sdružením;
Finanční výbor zkontroloval dodané vyúčtování za příspěvky na rok 2013 od většiny spolků, zatím nedodáno od
spolku Korálek. Všechna dodaná vyúčtování jsou v pořádku. Komise pro zdravotnictví, sociální politiku, školství,
sport, kulturu a spolupráci se spolky postupně přijímá žádosti o příspěvek na rok 2014 a návrh na jejich rozdělení
předloží zastupitelstvu k projednání v lednu 2014. Na finanční podporu spolkům by měla být vyčleněna pro rok
2014 (shodně jako pro rok 2013) částka 275 tis. Kč. Tato částka byla a je vždy částečně naplňována ze
všech příjmů za provoz hazardních her na území obce (za rok 2013 cca 175 tis. Kč), další zdroje jsou vlastní
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daňové výnosy od státu, které obec získává do rozpočtu v průběhu kalendářního roku. V roce 2013 spolky a
sdružení vyčerpaly celou položku 275 tis. Kč.
Spolky byly v roce 2011, 2012 a 2013 po souhlasu zastupitelstva obce a dohodě starosty obce s ředitelem základní
školy rovněž podpořeny ze strany obce nefinančně, a to „proplácením“ nájemného za užití velkého sálu Dělnického
domu, velké zasedací místnosti na obecním úřadě obce Velký Osek, v základní škole tělocvičny, gymnastického
sálu, učebny dílen a dílny keramiky pro potřeby TJ Sokol, FK Viktoria Velký Osek, FŠ Velký Osek a Naděje.
Celkové náklady na toto „proplácení“ nepřesáhnou cca 150 tis. Kč/ročně. Vedle těchto nákladů obec ještě pro FK
Viktoria a FŠ Velký Osek hradí náklady s údržbou fotbalového hřiště (sekání trávníků s pomocí obecního traktůrku
a další obecní techniky, náklady lze vyčíslit cca na 50 tis Kč/ročně).
- rozpočet na rok 2014;
V průběhu listopadu a prosince 2013 byl ve spolupráci starosty, Finančního výboru a ředitelů příspěvkových
organizací (MZŠ a MŠ) připraven návrh rozpočtu obce Velký Osek na rok 2014, který je vyrovnaný, tj. příjmy =
výdaje ve výši 40 mil. Kč. Do návrhu rozpočtu na rok 2014 byl promítnut zvýšený výnos daní od státu pro rok 2014
dle novely zákona rozpočtového určení daní, a to dle skutečnosti roku 2013. Na straně příjmů se výrazně promítá
schválená dotace na zateplení MZŠ ve výši 8 458 509 Kč a zateplení MŠ ve výši 3 599 520 Kč, která pokrývá větší
část celkových nákladů projektů na zateplení MZŠ (11 917 508 Kč) a MŠ (5 372 399 Kč) v roce 2014. Rozdíl ve
výši 5 231 878 Kč bude muset obec dokrýt z vlastních nebo případně vypůjčených prostředků. Provozní příspěvek
na rok 2014 pro MZŠ je navrhován ve výši 2,3 mil. Kč a pro MŠ ve výši 1,3 mil. Kč.
Původní žádost ředitele MZŠ p. Kobery o provozní příspěvek na rok 2014 ve výši 2,75 mil Kč byla po konzultaci
s Finančním výborem snížena na 2,3 mil Kč. Na doporučení předsedy Finančního výboru je třeba počítat v tzv.
nespecifikované rezervě s částkou 250 tis. Kč na krytí nutných nebo nenadálých investičních výdajů, pokud
vzniknou při provozu MZŠ v roce 2014, např. obnova nábytku, vybavení školní kuchyně.
U výdaje 221 – pozemní komunikace v roce 2014 je nutné předpokládat platbu za II. etapu rekonstrukce ulice
Havlíčkova ve výši 2 mil. Kč. Detailní návrh rozpočtu na rok 2014 byl vyvěšen po dobu 15 dnů před projednáním
v zastupitelstvu na úřední desce dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
- rozpočtový výhled na roky 2014 – 2018
Rozpočtový výhled na roky 2014 – 2018 byl představen starostou. Jeho sestavení proběhlo dle aktuálních
informací a skutečností z roku 2013 a odůvodněných předpokladů ovlivňujících budoucí hospodaření obce
(splácení půjček, daňové výnosy od státu, přijaté dotace aj.). Rozpočtový výhled na roky 2014 – 2018 zatím
neobsahuje investiční dotace na dostavbu kanalizace, stavbu vodovodu a rekonstrukce silnic. Ty budou
zapracovány v okamžiku kladných rozhodnutí o jejich přidělení. Návrh obsahuje také rozložení splácení závazků
v čase, do konce roku 2016 by měly být zejména investiční půjčky z let 2002 – 2005 splaceny (SFŽP, ČS, Město
Kolín).
Ing. Erbenová se zeptala, zda ponížení příspěvku pro MZŠ nebude problém. Starosta vysvětlil, že vícenáklady je
obec připravena hradit z nespecifikované rezervy. Další dotaz byl k výdajové položce Tělovýchova, kde je jeho
výše složená nejen z příspěvků spolkům, ale i na krytí dalších nákladů, např. příspěvek na tradiční běh Kolín –
Velký Osek – Kolín aj. Dále paní účetní Franková vysvětlila, že splátky půjček je nutné vést pod třídou 8, jedná se o
běžné splátky, ne o mimořádné splátky a jako účetní položku je nutno je takto ve schváleném rozpočtu zařadit, což
doporučuje i krajský úřad, který kontroluje každý rok hospodaření obce. K ponížení částky příjmů ze Sankčních
plateb (pokuty udělené obecní policí) oproti skutečnosti starosta vysvětlil, že by nebylo obecně dobrým signálem
předpokládat předem výraznější příjmy. Krom toho je výběr z pokut odvislý od skutečnosti, tj. kolik přestupků je
skutečně spácháno a potrestáno, jak doplnil Mgr. Dupák, předseda Kontrolního výboru.
Jelikož nebylo jiných návrhů či dotazů, předsedající dal následně hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/4/17/12/2013:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. schvaluje
na kalendářní rok 2014 nefinanční podporu pro spolky a sdružení působící v obci Velký Osek hrazenou z rozpočtu
obce Velký Osek, a to:
a) pro TJ Sokol Velký Osek, FK Viktoria Velký Osek, FŠ Velký Osek a NADĚJE, formou bezúplatného využívání
tělocvičny v Masarykově základní škole ve Velkém Oseku (dále jen „MZŠ“);
b) pro TJ Sokol Velký Osek formou bezúplatného využívání učebny dílen a gymnastického sálu v MZŠ;
c) pro NADĚJE, formou bezúplatného užívání dílny keramického kroužku (vyjma energie za pálení keramiky
v keramické peci), gymnastického sálu a hudebny v MZŠ a velkého sálu Dělnického domu ve Velkém Oseku a
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velké zasedací místnosti obecního úřadu obce Velký Osek;
d) formou bezúplatného zabezpečování správy a údržby fotbalového hřiště ve Velkém Oseku a souvisejících
prostor (např. kabiny);
II. schvaluje
využití částky ve výši 275 tis. Kč z rozpočtu obce Velký Osek na rok 2014 pro přímou finanční podporu činnosti
spolků, sdružením a neziskovým organizacím působících v obci Velký Osek nebo aktivně pracujícími s obyvateli
obce Velký Osek i mimo území obce Velký Osek;
III. schvaluje
v souladu s výše uvedenými body tohoto usnesení rozpočet obce Velký Osek na rok 2014, který je obsahem
přílohy tohoto usnesení;
IV. schvaluje
pověření pro starostu obce schvalovat a realizovat rozpočtová opatření k rozpočtu obce Velký Osek na rok 2014 do
maximální výše 500 tis. Kč pro jednotlivou položku rozpočtu obce Velký Osek na rok 2014, přičemž nesmí dojít ke
změně 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.
Výsledky hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
7) Projekty obce a žádosti o dotace
a) dostavba kanalizace (cca 100 mil. Kč) je stále ve fázi před vydáním rozhodnutí o přiznání dotace (cca 70 %
z nákladů projektu) ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Termín rozhodnutí se opět odložil, v 1-2/2014 by
se mělo začít s přípravou případného výběrového řízení na dodavatele dostavby.
b) probíhá změna projekce napojení vodovodního přivaděče u TPCA, předpoklad dokončení do dubna 2014.
V případě vhodné výzvy bude možné podat žádost o dotaci.
c) realizace zateplení MZŠ a MŠ (cca 15, 5, mil. Kč) po jednání na SFŽP a s vysoutěženou dodavatelskou firmou
STARKON Jihlava bude realizováno od března 2014 do konce letních prázdnin 2014. Nyní musí proběhnout výběr
dodavatele investičního úvěru na podíl obce výši 5 mil. Kč, nebude-li obec chtít toto financovat ze svého zcela
nebo zčásti. Rozhodnutí by mělo být učiněno v lednu 2014.
d) žádosti do Fondů Středočeského kraje – v říjnu 2013 byly opět otevřeny Fondy Středočeského kraje, do kterých
je možné podávat žádosti o dotace. V minulých letech obec žádosti podávala, byla úspěšná ve 2 případech, a to
dotace na obnovu výstroje hasičů Velký Osek (cca 80 tis. Kč) a nákup počítače a dataprojektoru s promítacím
plátnem (cca 50 tis. Kč).
Byly předloženy návrhy na žádosti o dotace
- II. etapa Revitalizace parku před Dělnickým domem
- Obnova zásahové výzbroje hasičů
- Rekonstrukce veřejného osvětlení v centru obce
Žádost o dotaci se podává do 20. 12. 2013 do 14 hod. a to jak písemně, tak elektronicky.
Mgr. Dočkalová se dotázala, zda jsou jednotlivé žádosti již zpracované, včetně položkového rozpočtu. Starosta
odpověděl, že ano, kromě žádosti na rekonstrukci veřejného osvětlení, kde se bude vycházet zejména z rozpočtu
použitého při rekonstrukci v ul. Havlíčkova. Dále se paní Dočkalová ptala, zda žádaly o dotaci spolky, např.
divadelní spolek nebo obecní organizace – škola, školka a zda obec nepodává dotaci za tyto organizace. Starosta
odpověděl, že škola žádá o dotaci na rekonstrukci podlahy v tělocvičně, z jiných organizací nemá informace. Obec
nepodává žádosti za jiné subjekty z důvodu, jelikož jde o rozložení na více subjektů, což z hlediska poskytovatele
dotace může být vnímáno rovněž pozitivně. Obec je může podpořit potřebnými podklady a vyjádřeními, ale žádost
musí podat spolky samy, jelikož jsou i samostatnými právními subjekty, tím i žadateli. Obec rovněž nežádá do těch
samých fondů, kam podávají žádost obecní organizace – škola a školka - aby se nekřížily zájmy.
Pan Hovorka doplnil, že Fotbalová škola bude možná v příštím roce žádat o dotaci na branky.
RNDr. Matuš poznamenal, že na projekt Revitalizace parku u Dělnického domu se na doporučení Majetkového
výboru mělo žádat o dotaci z grantového programu TPCA Partnerství pro Kolínsko, nebude tedy žádost do FROMu
s touto kolidovat. RNDr. Munzar odpověděl, že se předpokládá, že v době podávání žádostí do grantového
programu TPCA už bude žádost z FROMu vyhodnocena a tím by ke kolizi nemělo dojít.
Jelikož nebylo jiných návrhů či dotazů, předsedající dal následně hlasovat o návrhu usnesení.
5

Usnesení č. ZO/5/17/12/2013 :
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. bere na vědomí a souhlasí
s přípravou a realizací projektů prezentovaných pod bodem programu 4) Projekty obce a žádosti o dotace ze
zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 17. 12. 2013;
II. schvaluje
a) podání žádosti o dotaci na projekt „Zásahové obleky a příslušenství pro Hasiče Velký Osek“ ze Středočeského
Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok 2014 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve
výši minimálně 5 % z celkových nákladů projektu;
b) podání žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace parku před Dělnickým domem, II. etapa“ ze Středočeského
Fondu životního prostředí a zemědělství pro rok 2014 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši
minimálně 5 % z celkových nákladů projektu;
c) podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce veřejného osvětlení v centru obce Velký Osek“ ze
Středočeského Fondu rozvoje měst a obcí pro rok 2014 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši
minimálně 5 % z celkových nákladů projektu;
III. schvaluje
maximální míru spolufinancování z rozpočtu obce Velký Osek na realizaci projektu:
a) „Zásahové obleky a příslušenství pro Hasiče Velký Osek“ v případě jeho podpoření z dotačního titulu
Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok 2014 spravovaného Středočeským krajem do
30 tis. Kč;
b) „Revitalizace parku před Dělnickým domem, II. etapa“ v případě jeho podpoření z dotačního titulu Středočeský
Fond životního prostředí a zemědělství spravovaného Středočeským krajem do 100 tis. Kč;
c) „Rekonstrukce veřejného osvětlení v centru obce Velký Osek“ z dotačního titulu Středočeský Fond rozvoje měst
a obcí spravovaného Středočeským krajem do 450 tis. Kč.
Výsledky hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
8) Harmonogram zasedání zastupitelstva obce v roce 2014
Vzhledem k tomu, že se již v minulosti osvědčilo stanovit předem termíny konání zasedání zastupitelstva, byly
navrženy opět termíny na kalendářní rok 2014. V případě nutnosti či ze závažného podnětu lze svolat i
„mimořádné“ zasedání zastupitelstva nebo eventuálně v předstihu zasedání zastupitelstva posunout na jiný termín,
což je vždy oznámeno min. 7 dní před jeho konáním na úřední desce, obdobně jako řádné zasedání. Vzhledem ke
konání komunálních voleb počátkem října 2014 lze plánovat zasedání jen do září 2014.
Jelikož nebylo jiných návrhů či dotazů, předsedající dal následně hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/6/17/12/2013
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
harmonogram svých řádných zasedání v kalendářním roce 2014 následovně:
Místo konání zasedání: jednací místnost, obecní úřad obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek
Doba zahájení zasedání: 18:00
Den konání zasedání: 28. 1. 2014, 25. 2. 2014, 25. 3. 2014, 29. 4. 2014, 27. 5. 2014, 24. 6. 2014, 16. 9. 2014.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
9) Členství obce v regionálních a celostátních sdruženích a svazcích měst a obcí
Na základě podnětu z veřejnosti na zasedání zastupitelstva a z důvodu přehlednosti byla předložena informace o
zapojení obce Velký Osek do různých celonárodních a regionálních sdružení a spolků.
Obec Velký Osek
- je od roku 1995 členem regionálního svazu obcí NY-KO, jehož účelem je spolupracovat s dalšími 35 obcemi a
městy v kolínském a nymburském okrese na sběru, svozu a zpracování komunálních odpadů. NY-KO je jediným
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zakladatelem a nyní 40% akcionářem společnosti NYKOS, která pro obec Velký Osek zajišťuje 80 % veškerých
služeb při nakládání s odpady. Členství ve svazku NY-KO je bezplatné, využívání služeb společnosti NYKOS je na
obchodní bázi.
- od roku 1991 je členem celostátního sdružení Svazu měst a obcí ČR (SMOČR), kde je sdruženo 2 500 obcí a
měst, v nichž žije 80 % obyvatelstva ČR. SMOČR je významným a uznávaným partnerem k jednání s vládou,
ministerstvy a dalšími veřejnými institucemi včetně evropských sdružení měst a obcí. SMOČR se zasadilo o
navýšení daňových příjmů středních a menších obcí od roku 2008 a od roku 2013. Rovněž vyjednává o celkovém
množství finančních prostředků z EU pro období 2014 – 2020, které mají směřovat do měst a obcí na jejich
projekty. SMOČR má profesionální strukturu kanceláře, zejména právníky a dotační poradenství, kteří odpovídají
na dotazy z měst a obcí, podílejí se na přípravě legislativy, nelegislativních opatření, na vzdělávání a osvětě členů
zastupitelstva prostřednictvím e-learningových kurzů, tištěných materiálů, elektronických zpráv. Podrobnosti lze
nalézt na www.smocr.cz. Starosta obce zastupuje obec v některých orgánech SMOČR – Předsednictvo SMOČR,
Rada SMOČR, rovněž je zástupcem SMOČR v některých pracovních skupinách na ministerstvech, účastní se řady
důležitých jednání o organizaci a fungování veřejné správy. Členství ve SMOČR je za úplatu ve výši 2 200 Kč +
1,80 Kč*počet obyvatel, tj. 6 160 Kč ročně.
- od roku 2009 je prostřednictvím mikroregionu Polabský luh členem MAS Zálabí, občanské sdružení, kde působí
z kolínského okresu dalších cca 30 členů složených z obcí, svazku obcí, podnikatelských a neziskových
(občanských) subjektů. MAS Zálabí je zejména nástroj prostřednictvím, kterého by v období 2014 – 2020 mohla
obec realizovat některé projekty, bude-li tato MAS podpořena tzv. plošnou dotací z EU na základě Integrované
strategie území MAS Zálabí, která na základě souhlasu zastupitelstva obce z konce roku 2012 zahrnuje i území
obce. V období 2009 – 2013 je MAS Zálabí tzv. nepodpořenou plošnou dotací zejména z důvodu svého pozdního
vzniku. Dosud prostřednictvím MAS Zálabí obec získala 1 orientační měřič rychlosti umístěný ve směru od
Poděbrad (cena cca 38 tis. Kč). Členský příspěvek je roční ve výši 10 Kč na obyvatele, tj. 22 000 Kč ročně.
V současnosti prochází MAS Zálabí určitou vnitřní proměnou (složení dozorčí rady, personální obsazení
kanceláře).
- je členem mikroregionu Polabský luh vytvořené za účelem stavby, rozvoje a správy (údržby) cyklostezek na
území obcí Velký Osek, Veltruby, Opolany a Volárna. V současnosti zajišťuje údržbu cyklostezky z Velkého Oseka
do Kolína. Členský příspěvek je 2 Kč na obyvatele, tj. 4 400 Kč.
Pan místostarosta konstatoval, že starosta byl do správní rady NYKO delegován po projednání zastupitelstvem, ale
členství v jednotlivých orgánech a radách SMO nebylo zastupitelstvem projednáno. Bylo by tedy vhodné projednat,
zda je čas strávený prací pro toto sdružení pro obec přínosný a nebylo-li by ho vhodné využít pro jinou činnost
v zájmu obce. Pan starosta odpověděl, že zastupuje obec na základě zákonného zmocnění, že starosta zastupuje
obec navenek, dále pak sdělil, že čas strávený činností pro SMOČR, tj. v zájmu min. všech členských obcí a měst
je čas využitý nad rámec standardní pracovní doby, obec tak tato činnost nijak nepoškozuje. Naopak díky členství
obce ve SMOČR je tu možnost ovlivňovat legislativu upravující chod obcí a rovněž i rychlejší přístup k důležitým a
potřebným informacím. Pan místostarosta požádal, aby starosta poskytnul zastupitelstvu informace, ve kterých
orgánech SMO a v jakých funkcích působí, kolik pracovního času mimo obec to vyžaduje a jaké konkrétní přínosy
pro obec to doposud mělo.
Starosta sdělil, že je-li skutečně zájem o činnost obce, resp. jeho ve SMOČR, pak podá o této záležitosti
podrobnější informaci na nejbližším zasedání zastupitelstva.
Paní Dočkalová se dotázala, zda by nebylo vhodné, aby prostřednictvím MAS Zálabí díky projektu SMOČR o
meziobecní spolupráci, obec neusilovala o peníze (dotace) na realizaci některých menších projektů. Dále se
zajímala o to, jak je nyní personálně zajištěna činnost MAS a zda by obec nemohla k vyšší činnosti MAS
vybídnout. Pan starosta odpověděl, že MAS Zálabí v souvislosti s přípravou na nové programovací (dotační)
období EU 2014 – 2020 mapovala strategii obcí na území MAS včetně obce Velký Osek, kdy starosta zástupcům
MAS podrobně popsal stav a priority obce. Personálně v MAS působí od poloviny roku 2013 zejména p. Benešová
a spolupracují s ní pracovníci pro vnější vztahy z TPCA. MAS Zálabí je do projektu SMOČR k meziobecní
spolupráci zapojena, projekt musel být z hlediska systémovosti organizován dle území obcí s rozšířenou
působností (ORP), tj. obdoba bývalých okresů, které pokrývají celé území ČR. Všechny dnes existující MASky
nepokrývají celé území ČR na rozdíl od území ORP, nicméně prostřednictvím tohoto projektu by měly vzniknout
strategie, které budou následně realizovány i s pomocí funkčních MASek a budou na ně čerpány dotační
prostředky především z budoucího programovacího období EU 2014 – 2020.
Jelikož nebylo jiných návrhů či dotazů, předsedající dal následně hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/7/17/12/2013 :
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. bere na vědomí a souhlasí
s členstvím obce Velký Osek v následujících sdruženích a svazcích:
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- Mikroregion Polabský luh;
- MAS Zálabí;
- Svaz měst a obcí ČR;
- svazku obcí NYKO;
II. požaduje
po starostovi obce doplnění informací k činnosti starosty obce ve Svazu měst a obcí ČR do nejbližšího zasedání
zastupitelstva obce 28. 1. 2014.
Výsledky hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1
10) Zákaz podomního a pochůzkového prodeje v obci
Na základě rozhodnutí zastupitelstva ze dne 10. 9. 2013 a 26. 11. 2013 byl připraven návrh tržního řádu regulující
podomní a pochůzkový prodej po obci Velký Osek, který byl zejména na základě podnětů a stížnosti obyvatelstva
shledán jako velmi obtěžující a nepříjemný pro běžný život obyvatel. Jeden z návrhů sestavil starosta (ve
spolupráci s Kontrolním výborem), druhý návrh paní Ing. Erbenová. Oba navrhovatelé předložili své návrhy
k připomínkování v období před konáním zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že každý z podaných návrhů
problematiku upravoval trochu jiným způsobem, oba předkladatelé se shodli, že bude vhodnější oba návrhy
stáhnout a vytvořit jeden společný, který by obsahoval potřebné náležitosti a regulaci podomního a pochůzkového
prodejem. Problematickým by totiž mohlo být striktní stanovení tzv. tržních míst, protože na podmínky obce Velký
Osek je komplikované taková místa určit s ohledem na dlouholetou a bezproblémovou praxi, kdy jde v obci spíše o
nahodilou, nikoliv pravidelnou činnost. Krom toho tržiště v pravém slova smyslu by měla splňovat určitý technický
standard – zpevněné plochy, mimo dopravní komunikaci. V současnosti prodej na veřejných prostranstvích,
zejména ze stánků, nelze bez souhlasu obecního úřadu a úhrady poplatku za zábor veřejného prostranství
provozovat, jinak jde totiž o neoprávněný zábor veřejného prostranství a takové jednání je postižitelné dle zákona a
kontrolu vykonává obecní policie.
Starosta dále sdělil, že na základě podnětů od Ing. Erbenové našel ještě před zasedáním zastupitelstva konkrétní
textace nařízení uplatňovaných některými obcemi a městy v ČR, kde je skutečně regulován jen zákaz
pochůzkového a podomního prodeje. Ing. Erbenová s jeho konstrukcí před zasedáním zastupitelstva vyjádřila
souhlas, zastupitelstvo dostalo nový návrh v materiálech, veřejnosti byl návrh promítán dataprojektorem. Nový
návrh vychází z již platného nařízení použitého v jiných obcích a městech ČR. Starosta požádal zastupitelstvo, zda
by nebylo možné tento nový návrh projednat a schválit, aby od 1. 1. 2014 byla již úprava zakazující podomní a
pochůzkový prodej v obci Velký Osek účinná a chránila tak občany před nežádoucím a obtěžujícím jednáním
obchodních zástupců a prodejců.
Místostarosta RNDr. Matuš navrhl odsunout jednání o novém návrhu nařízení na lednové zasedání, aby bylo
možné se s novým návrhem podrobně seznámit, krom toho nový návrh nebyl předložen včas. Starosta sdělil, že
původní návrh byl předložen včas, nyní je předložen k projednání jiný návrh a vzhledem k tomu, že zasedání
zastupitelstva mají i charakter pracovního jednání, je možné o tomto materiálu diskutovat. Nový návrh je poměrně
jednoduchý na jeden a půl strany A4 a důsledky jeho působení jsou známy s ohledem na fakt, že v jiných obcích a
městech funguje. Rozumí návrhu pana místostarosty, vhodnější by bylo však o tomto novém návrhu jednat.
V budoucnu lze dělat úpravy v závislosti na vývoji situace a legislativy. Účinnost nařízení je navrhována k 1. 1.
2014. Z působnosti nařízení, tj. ze zákazu jsou vyjmuty čistě charitativní akce a akce pořádané místními spolky,
vždy je však musí pořadatelé v předstihu ohlásit na obecním úřadě.
RNDr. Munzar a Mgr. Dupák navrhli nový návrh nařízení obce zakazující podomní a pochůzkový prodej v zájmu
obyvatel schválit a neprodlužovat dobu, kdy nebude v obci účinná regulace podomního a pochůzkového prodeje.
Pan Hovorka se dotázal, zda Svědci Jehovovi spadají mezi skupinu, kterou by šlo zahrnout do regulace.
Předsedající sdělil, že dle jeho informací Jehovisté standardně nenabízejí prodej a nejsou tak skupinou, kterou by
bylo možné a nutné regulovat. Pan Tučím řekl, že tuto návštěvu lze poměrně snadno odmítnout. Mgr. Dupák sdělil,
že omezení nebo zákaz působení této skupiny v obci by hraničilo s ústavně zaručeným právem na svobodu
náboženského vyznání a přesvědčení.
Jelikož nebylo jiných návrhů či dotazů, předsedající dal následně hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/8/17/12/2013:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
s účinností od 1. 1. 2014 nařízení obce Velký Osek č. 2/2013, kterým se vymezuje zákaz podomního a
pochůzkového prodeje a které je přílohou tohoto usnesení.
Výsledek hlasování : Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
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11) Parkování v ulici Politických vězňů
Na základě podnětu z veřejnosti Mgr. Hany Dočkalové dne 26. 11. 2013, kdy jako uživatelka domu č. p. 117 v ulici
Politických vězňů požádala zastupitelstvo obce o přezkoumání postupu starosty obce, bylo předloženo
zastupitelstvu k rozhodnutí, zda má obec požádat o změnu místní úpravy dopravního značení v ulici Politických
vězňů před nemovitostmi č. p. 117 a č. p. 79.
Důvodem pro stanovení místní úpravy vodorovným dopravním značením v ulici Politických vězňů před domem č. p.
117, které tak stanovuje zákaz zastavení (parkování), byly dlouhodobé neshody mezi uživateli nemovitosti č. p. 117
a naproti stojící nemovitosti č. p. 79. Uživatelé domu č. p. 79 namítali, že uživatelé z domu č. p. 117 parkují tak, že
komplikují vjezd a výjezd na jejich pozemek u domu č. p. 79. V mnoha případech k těmto případům zejména na
podnět uživatelů domu č. p. 79 vyjížděla obecní policie, některé shledala jako oprávněné.
Prvořadým zájem obce je zajistit průjezdnost komunikace v ulici Politických vězňů. V této ulici je zvykem uživatelů
ostatních nemovitostí v této ulici parkování těsně u zdi domu (byť na chodníku), což někteří uživatelé domu č. p.
117 tento zvyk nerespektovali, dokonce byly opakovaně u domu č. p. 117 parkovány i traktory s přívěsy. Dohoda
mezi oběma stranami (č. p. 117 a č. p. 79) nebyla přes veškerou snahu obce (starosta, obecní policie) možná,
proto byla po konzultaci s obecní policií podána obcí (starostou obce podepsáno) žádost o místní úpravu
dopravního značení, která byla následně odsouhlasena dopravní Policií ČR a poté schválena (kladně rozhodnuto)
Městským úřadem v Kolíně – odbor dopravy. Jde tak o zdůraznění obecné zákonné úpravy neparkování před
vjezdem, k čemuž bylo využito místní úpravy dopravního značení ve formě vodorovného žlutého pruhu
vyjadřujícího zákaz zastavení (parkování), a to na obou stranách komunikace před nemovitostmi č. p. 117 a 79.
Uživatelé domu č. p. 79 jsou s tímto řešením smířeni a nemají proti němu námitek. Uživatelka domu č. p. 117 Mgr.
Dočkalová označila tento postup na zasedání zastupitelstva dne 26. 11. 2013 za šikanu ze strany obce, že je
jediná, která si nesmí zaparkovat před svým domem v obci, a že když nemůže ona, tak ať tedy neparkuje nikdo,
protože ostatní taky nedodržují předpisy.
Jelikož žádost o změnu místní úpravy dopravního značení byl oprávněn podat starosta v rámci samostatné
působnosti obce, může si tuto působnost na sebe vztáhnout i zastupitelstvo, k čemuž bylo Mgr. Dočkalovou
vyzváno a zastupitelstvo vyzvalo starostu k předložení relevantních informací, aby mohlo rozhodnout.
Dále v rámci diskuse starosta obce sdělil na zastupitelstvu dne 26. 11. 2013, že je možné uvažovat o určitém
výjimkovém režimu. Následně obdržel starosta návrh od Mgr. Dočkalové, aby byla vystavena výjimka pro
umožnění stání 6 aut (registračních značek). Podle zákona tento postup není v kompetenci obce, ale Městského
úřadu v Kolíně – odbor dopravy. Z hlediska účelu dopravního značení je dle starosty ovšem výjimka pro 6 vozidel
nadměrná. Vzhledem k tomu, že situace pro parkování v obci podél domů není všeobecně příznivá, je tolerováno
parkování zčásti na zeleni a zčásti na chodníku, a to zejména s ohledem na nutnost zajistit výjezd a příjezd
k nemovitostem a zejména průjezd po komunikaci. Opatření, které bylo zvoleno v této situaci, bylo pro daný případ
nejjednoznačnější, administrativně nejméně náročné (s ohledem na množství stížností a výjezdů obecní policie) a
pro obě dotčené strany shodné. Rovněž tento postup byl jednoznačně schválen příslušnými orgány, byl tedy
v souladu s právem. Do budoucna není vyloučeno, že může být místní úprava dopravního značení vyrušena,
zejména pokud bude mezi dotčenými sousedy panovat shoda.
Na zasedání zastupitelstva byly přítomny obě strany popsané situace, a to pan a paní Heřmanovi a Mgr.
Dočkalová. Obě strany sdělily své vyjádření k záležitosti o parkování před svými domy, o situacích, kdy bylo
znemožňováno vjíždění a vyjíždění z nemovitostí. Mgr. Dočkalová uváděla, že s panem starostou proběhla ústní
dohoda, kdy měl starosta sdělit, že by obecní policie neměla do rozhodnutí zastupitelstva dne 17. 12. 2013
přistoupit k pokutování, pokud by došlo k zastavení před nemovitostmi č. p. 119 a č. p. 79 na dobu nezbytně
nutnou nebo v souladu se zvykem parkování v ulici. Mgr. Dočkalová sdělila, že ale došlo již ke 2 případům, kdy
obecní policie záležitost zastavení před domem řešila a pan starosta tedy lže. Starosta se zeptal, zda byla udělena
pokuta. Mgr. Dočkalová sdělila, že nikoliv, že záležitost byla řešena jen v ústní rovině. Starosta sdělil, že tak nelhal,
jelikož byl zachován rámec jeho ústního sdělení o nepokutování.
Debata byla místy velmi vzrušená, předsedající několikrát žádal o klid s tím, že jinak může být jednání přerušeno.
Mgr. Dočkalová závěrem sdělila, že považuje přijaté opatření za diskriminující a chce, aby se zrušilo, že má právo
jako občan obce na základě zákona o obcích, aby o jejím podnětu zastupitelstvo rozhodlo, proto je tento bod
projednáván.
Ing. Erbenová se dotázala, zda je podobným opatřením řešeno ještě další místo v obci takto označené a zda
chodník před domem č. p. 79 (p. Heřmana) obec schvalovala. Další ojedinělé podobně řešené místo je jen u
základní školy a nový chodník je v šíři menší, než byl původní zelený pás u domu č. p. 79, a jeho financování i
realizaci provedl p. Heřman se souhlasem obce. Pan Heřman doplnil, že chodník splňuje všechny technické normy
obdobně jako např. chodník podél hlavní silnice na ulici Revoluční. Chodník vystavěl poté, co byla jeho čerstvě
opravená nemovitost vystavena nečistotám z komunikace a zeleného pásu, když se projíždějící vozidla vyhýbala
parkujícím vozidlům u domu č. p. 117. Ing. Erbenová navrhla, aby se opatření zcela zrušilo a dala se do ulice
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dopravní značka zákaz vjezdu nákladních vozidel. Starosta sdělil, že taková dopravní značka tam kdysi byla, byla
však sejmuta neznámo kým a zejména tato dopravní značka nezabrání vjezdu s traktory a přívěsy ve chvíli, kdy je
navážen materiál a kdy komunikaci užívá dopravní obsluha. Takové případy se hodnotí a řeší ještě obtížněji. Krom
toho, právě pan Blažíček, bratr Mgr. Dočkalové, s takovými vozidly velmi často k domu č. p. 117 zajíždí a parkuje
před ním, což je právě nejčastější příčinou sporných situací. Starosta doplnil, že Mgr. Dočkalová není iniciátorkou
této situace, a že ho to mrzí, že tato situace dopadá i na ni, ale momentálně nezná jiné vhodnější řešení, které by
jednoznačně situaci vyřešilo.
Místostarosta uvedl, že starosta ve věci v souladu se svými pravomocemi rozhodl a své rozhodnutí neodvolal.
Podle jeho názoru není vhodné starostův postup zastupitelstvem měnit nebo revidovat bez toho, aby se strany
sporu dohodly na kompromisu, k dojednání kterého je vyzval. Starosta doplnil, že takto postupoval poté, co se
několik let nedařilo shodnout se na jednoznačném řešení, že mu rovněž nedělá radost takto rozhodnout, ale v dané
situaci již žádné jiné řešení nebylo možné přijmout. Pokud se obě strany dohodnou a budou dohodu respektovat,
jak již avizoval, je možné místní úpravu v podobě vodorovného značení – zákaz zastavení před domy č. p. 79 a č.
p. 117 zrušit. Při dalším jednání se upřesňovaly požadavky a povinnosti obou stran, kdy bylo ještě upřesněno, že
nesmí být odstavována (parkována) jakákoliv auta s běžícím motorem před domy č. p. 117 a 79 a že parkovat se
bude u nemovitosti č. p. 117 pouze na chodníku, jak je zvykem v ulici Politických vězňů. Následně bylo
formulováno usnesení obsahující základní dohodu mezi manželi Heřmanovými a Mgr. Dočkalovou, která převzala
rovněž garanci za dodržování těchto pravidel uživateli a návštěvníky z domu č. p. 117.
Na závěr ještě byl stanoven termín ke zhodnocení naplňování přijatého usnesení a závěrů k tomuto bodu mezi
starostou obce, Mgr. Dočkalovou a manželi Heřmanovými na 21. 1. 2014 v 17 hod. na obecním úřadě.
Jelikož nebylo jiných návrhů či dotazů, předsedající dal následně hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/9/17/12/2013 :
Zastupitelstvo obce Velký Osek
souhlasí
na základě dohody uživatelů domů č. p. 117 a domů č. p. 79 se změnou místní úpravy vodorovného dopravního
značení v ulici Politických vězňů, Velký Osek, tak, že
a) před domem č. p. 117 bude odstraněno vyjma délky odpovídající šířce vjezdu na pozemek k nemovitosti č. p.
79;
b) před domem č. p. 79 bude odstraněno v celé délce;
c) před domem č. p. 117 a domem č. p. 79 nebude možné odstavit (zaparkovat) jiné vozidlo než standardní osobní,
tj. nesmí být odstaven (zaparkován) jakýkoliv druh traktoru, nákladního vozidla;
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
12) Různé
V rámci bodu Různé, požádal starosta o projednání a přijetí návrhu rozpočtového opatření č.4/2013. Jeho návrh
byl odůvodněn zejména vyššími daňovými příjmy v roce 2013 oproti předpokladům a dále vyšší dotací od Úřadu
práce v Kolíně na pracovníky veřejně prospěšných prací, kteří zajišťují údržbu obce, jelikož jich bylo získáno až 15
v průběhu roku, někteří pracují až do konce roku 2013. Na příjmové i výdajové stránce rozpočtu na rok 2013 bylo
třeba přesunout načerpání (zařazení) i vyčerpání (využití) získané dotace 12 mil. Kč na zateplení MŠ a MZŠ až do
roku 2014. Jde o poslední rozpočtové opatření přijímané zastupitelstvem k rozpočtu na rok 2013, jelikož tzv.
formální zarovnávací rozpočtové opatření se dle krajského úřadu, který kontroluje hospodaření obce v každém
roce, již nemusí přijímat, vhodnější je předpokládané položky na příjmové a výdaje stránce nenaplnit, než
přečerpat. Zastupitelstvo obce by mělo schválit předložený návrh rozpočtového opatření č. 4/2013, aby tak byly
naplněny povinnosti dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Jelikož nebylo jiných návrhů či dotazů, předsedající dal následně hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/10/17/12/2013 :
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
rozpočtové opatření č.4/2013 k rozpočtu obce Velký Osek na rok 2013 dle obsahu přílohy k tomuto usnesení
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
13) Informace o činnosti starosty, místostarosty a výborů a komisí
Kromě informací podaných již během zasedání zastupitelstva byly sděleny ještě následující:
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a) Místostarosta obce - informoval o své účasti na kontrolních dnech projektů obce, na jednáních s dodavateli obce
a o zapojení do inventarizační komise na MZŠ, kam byl delegován zřizovatelem - obec.
b) Majetkový výbor - zabýval se žádostmi o dotace, mapováním pozemků obce, které lze nabídnout k odprodeji a
dále probíhá pod vedením předsedy výboru příprava na inventarizaci majetku obce za rok 2013, která má
proběhnout do poloviny ledna 2014.
c) Finanční výbor – provedl kontrolu na obecním úřadě, kde nebylo shledáno větších závad, dále se vyjádřil
k návrhu rozpočtu na rok 2013 včetně doporučení na stanovení provozních příspěvků pro MZŠ a MŠ z rozpočtu
obce na rok 2014.
d) Výbor pro životní prostředí – dokončuje se pasportizace veřejné zeleně, která se bohužel pozdržela s ohledem
na velmi pracovně vytížený závěr roku u některých členů výboru.
e) Sociální komise - sejde se v lednu 2014 k projednání návrhů na rozdělení příspěvků jednotlivým spolkům
z rozpočtu obce na rok 2014.
14) Diskuse
a) Mgr. Dočkalová se dotázala na umístění semaforů v obci, na možnost využít je u přechodů pro chodce. Pan
starosta a pan místostarosta sdělili, že záležitost umístění zpomalovacích semaforů byla již na některém
z minulých zastupitelstev objasňována, umístění semaforů je dle rozhodnutí dopravní policie a dopravních expertů,
jejich využití u přechodů není možné, jelikož nejde o tlačítkový (objednávkový) semafor, naopak by mohlo bližším
umístěním dojít i k nehodě z důvodu možné záměny ze strany chodců. Pokud jde o semafor u hřbitova, který
nereaguje na auta vyjíždějící od Motelu U Jezera a ona pak musí zastavovat těsně u něho, tak starosta sdělil, že je
to dáno technickými možnostmi daného zařízení, kdy paprsek snímá auta jen v přímém k němu a podle jejich
rychlosti naskakují příslušné barvy semaforu, kdežto ze strany je průjezdnost semaforem zajištěna tzv. časovou
smyčkou, tj. nejede-li auto v přímém směru, tak barvy na semaforu problikávají v určitém časovém intervalu.
Záležitost osazení přechodu poptávkovými typy semaforů je třeba vždy řešit s krajskou správou a údržbou silnic
(KSÚS), která však investice provádět nechce a pro obec je zatím drahá. Možnost úpravy fungování
zpomalovacího semaforu u hřbitova bude prověřena obcí u dodavatele zařízení.
b) Mgr. Dočkalová se dotázala, zda by nešlo jednat s TPCA o omezení průjezdu kamionů obcí. Starosta sdělil a
místostarosta doplnil, že tuto záležitost vždy zmiňují při jednáních s představiteli TPCA, které samo navádí řidiče
na dálniční přivaděč u Žehuně. I pro TPCA dle jejich sdělení je obtížné až prakticky nemožné toto regulovat. Obec
se pokusí jednat s KÚSK o úpravě využití hlavní silnice Revoluční tak, aby byla omezena průjezdnost kamiónů, dle
dosavadních zkušeností je šance na úspěch minimální.
c) Pan Heřman v rámci třídění odpadů by rád odevzdal někam olej. Starosta odpověděl, že jedlý olej z domácnosti
(kuchyně) je možné předat na obecním dvoře, technický olej je možné odevzdat 2-krát ročně v rámci mobilního
svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu, který se koná vždy na jaře (duben) a na podzim (říjen nebo
listopad), jelikož technický olej je nebezpečný odpad a na obecní dvůr jej odevzdat nelze.
15) Závěr
Pan starosta poděkoval přítomným za účast na zasedání, popřál všem příjemné prožití svátků vánočních a vše
dobré v novém roce 2014 a pak zasedání ukončil. Na zasedání bylo přítomno 10 občanů z veřejnosti. Další, XXXV.
zasedání zastupitelstva se bude konat dne 28. 1. 2014 od 18 hod. v budově obecního úřadu obce Velký Osek.
Ve Velkém Oseku dne 17. 12. 2013
Zápis byl vyhotoven dne: 24. 12. 2013
Zapisovatel: MUDr. Hana Fagošová
Ověřovatelé:

RNDr. Vladimír Matuš, v. r., ……………………………, dne 24. 12. 2013
RNDr. Jakub Munzar, v. r. ………………………………, dne 24. 12. 2013

Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r. …………………………., dne 24. 12. 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 k usnesení č. ZO/1/17/12/2013 – Schválený program XXXIV. zasedání zastupitelstva obce Velký Osek
dne 17. 12. 2013
Obec Velký Osek

Den konání: 17. 12. 2013
Doba konání: 18:00
Místo konání: jednací místnost, budova Obecního úřadu obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek
Program:
1) Odpadové hospodářství v roce 2014
a) dodatek č. 1/2014 ke smlouvě o zajištění služeb v odpadovém hospodářství v obci Velký Osek od
společnosti NYKOS, a. s.;
b) vyhláška o stanovení (místního) poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem
v obci Velký Osek na rok 2014;
2) Vodné a stočné na rok 2014
3) Rozpočet obce Velký Osek na rok 2014 a rozpočtový výhled obce Velký Osek na roky 2014 – 2018
- plnění rozpočtu v roce 2013
- podpora spolkům a sdružením;
- rozpočet na rok 2014;
- rozpočtový výhled na roky 2014 – 2018;
4) Projekty obce a žádosti obce o dotace
5) Harmonogram zasedání zastupitelstva obce v roce 2014
6) Členství obce v regionálních a celostátních sdruženích a svazcích měst a obcí
7) Zákaz podomního a pochůzkového prodeje v obci
8) Parkování v ulici Politických vězňů
9) Různé
-

Rozpočtové opatření č. 4/2013 k rozpočtu obce na rok 2013

10) Informace o činnosti starosty, místostarosty, komise a výborů zastupitelstva obce
11) Diskuse
12) Závěr
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Příloha č. 2 k zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek ze dne 17. 12. 2013 – Prezenční listina
Jméno a příjmení
člena
zastupitelstva
abecedně):

obce

Podpis:

(řazeno

Filip Dašek

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

Mgr. Pavel Drahovzal

Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.

Mgr. Michal Dupák

Mgr. Michal Dupák, v. r.

Ing. Helena Erbenová

Ing. Helena Erbenová

MUDr. Hana Fagošová

MUDr. Hana Fagošová

Jan Fagoš

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

MUDr. Jan Kulhánek

MUDr. Jan Kulhánek

RNDr. Vladimír Matuš

RNDr. Vladimír Matuš

RNDr. Jakub Munzar

RNDr. Jakub Munzar
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Příloha č. 3 k usnesení č. ZO/2/17/12/2013 – Dodatek č. 1/2014 ke smlouvě na zabezpečení odpadového
hospodářství
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Příloha č. 4 k usnesení č. ZO/2/17/12/2013 – Obecně závazná vyhláška obce Velký Osek č. 1/2013 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
OBEC Velký Osek

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na rok 2014
Zastupitelstvo obce Velký Osek se na svém zasedání dne 17. 12. 2013 usnesením č. ZO/2/17/12/2013 usneslo
vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2014 (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Velký Osek touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
1

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad obce Velký Osek (dále též „obecní úřad“ nebo „správce poplatku“).
Čl. 2
Poplatník
(1)

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
2
odpadů platí :
a)

fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území
České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b)

(2)

fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické
právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném
nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více
fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození
3
osob, za které poplatek platí.

1

§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních
poplatcích“)
2
§ 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
3
§ 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích
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Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1)

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne,
kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na
osvobození nebo úlevu od poplatku.

(2)

Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a
příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

(3)

Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby
určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo
popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě
bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu,
popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.

(4)

Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové
povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(5)

Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu
Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého
4
zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

(6)

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne,
5
kdy nastala.
Čl. 4
Sazba poplatku

(1)

(2)

Sazba poplatku činí 500 Kč a je tvořena:
a)

z částky 250,- Kč za kalendářní rok a

b)

z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce
předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a
kalendářní rok.

Skutečné náklady za rok 2012 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 1 638 168,2 Kč a byly
rozúčtovány takto:
Náklady 1 638 168,2 Kč děleno 2 256 (2 206 počet osob s pobytem na území obce + 50 počet staveb
určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba) = 726,14 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250
Kč.

(3)

V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu
nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu
kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu
6
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.
Čl. 5
Splatnost poplatku

(1)

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

(2)

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15.
dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce
příslušného kalendářního roku.
Čl. 6
Osvobození a úlevy

(1)

Od poplatku se osvobozují osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P po doložení této skutečnosti obecnímu
úřadu v době stanovené v čl. 3 této vyhlášky pro ohlašovací povinnost.

4

§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
6
§ 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích
5
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(2)

(3)

Nárok na úlevu od poplatků má:
a)

fyzická osoba (poplatník) uvedená v čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky, která prokáže obecnímu úřadu,
že uhradila obdobný poplatek v jiné obci na území České republiky, přičemž úleva je ve výši 250 Kč;

b)

fyzická osoba (poplatník) uvedená v čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky, která prokáže obecnímu úřadu,
že se nezdržuje na území České republiky déle než 6 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, přičemž
úleva je ve výši 250 Kč.

Úlevy v odst. 2 se nesčítají.
Čl. 7
Navýšení poplatku

(1)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek
7
platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

(2)

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na
8
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku

(1)

Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento
poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné
9
procesní postavení jako poplatník.

(2)

Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.

10

Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1)

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Velký Osek č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2013 ze dne
18. 12. 2012.

(2)

Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních
předpisů.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2014.
otisk razítka obce

Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.

RNDr. Vladimír Matuš, v. r.

starosta obce

místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desku obecního úřadu obce Velký Osek: 18. 12. 2013
Jméno a podpis: Ing. Zuzana Bláhová, ……………………, razítko obecního úřadu
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu obce Velký Osek: 31. 3. 2014
Jméno a podpis: Ing. Zuzana Bláhová, ……………………, razítko obecního úřadu

7

§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
9
§ 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích
10
§ 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích
8
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Příloha č. 5 k usnesení č. ZO/4/17/12/2013 – Rozpočet obce Velký Osek na rok 2014
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Příloha č. 6 k usnesení č. ZO/8/17/12/2013 – Nařízení obce Velký Osek č. 2/2013, kterým se vymezuje zákaz
podomního a pochůzkového prodeje
OBEC Velký Osek

Nařízení obce Velký Osek č. 2/2013, kterým se vymezuje zákaz podomního a pochůzkového prodeje
Zastupitelstvo obce Velký Osek se na svém zasedání dne 17. 12. 2013 usnesením č. ZO/8/17/12/2013 usneslo
vydat na základě § 11 a § 84 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a na základě ustanovení § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení, kterým se vymezuje zákaz podomního a pochůzkového prodeje (dále
jen „nařízení“):
Čl. 1
Účel nařízení
Účelem tohoto nařízení je stanovit v souladu s živnostenským zákonem a zákonem o obcích zákaz některých
způsobů prodeje s cílem zajistit pokojné soužití občanů i návštěvníků obce Velký Osek („dále jen „obec“), vytvářet
příznivé podmínky pro život v obci a zajistit bezpečnost.
Čl. 2
Základní pojmy
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
2.1. podomním prodejem zboží jakýkoliv prodej zboží a poskytování služeb včetně nabídky tohoto prodeje zboží a
poskytování služeb, který(é) je konaný(é) bez předchozí objednávky mimo provozovnu prodejce a bez prodejního
zařízení mimo veřejně přístupná místa v objektech, především v domech, bytech a průmyslových objektech, a to
včetně prodeje zboží z přenosného nebo neseného zařízení, ze zavazadel nebo z ruky
2.2. pochůzkovým prodejem zboží jakýkoliv prodej zboží a poskytování služeb včetně nabídky tohoto prodeje zboží
a poskytování služeb, který(é) je konaný(é) bez předchozí objednávky mimo provozovnu prodejce a bez prodejního
zařízení na veřejně přístupných místech, a to včetně prodeje zboží z přenosného nebo neseného zařízení, ze
zavazadel nebo z ruky
2.3. prodejcem se pro účely tohoto nařízení rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která prodává zboží
nebo poskytuje služby, za prodejce se rovněž považuje fyzická nebo právnická osoba, která nabízí nebo
zprostředkovává prodej nebo poskytování služeb.
Čl. 3
Zákaz prodeje zboží a poskytování služeb
3.1. Na území obce Velký Osek je zakázán podomní prodej zboží.
3.2. Na území Obce Velký Osek je zakázán pochůzkový prodej zboží.
3.3. Zákazy podle bodů 3.1. a 3.2. tohoto nařízení se netýkají prodeje zboží realizovaného podle zvláštních
právních předpisů, např. zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů.
3.4. Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle zvláštních předpisů především podle
zákona č. 128/200 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 200/1990 Sb. o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 4
Společná a závěrečná ustanovení, účinnost nařízení
4.1. Práva a povinnosti prodejců a provozovatelů stanovená zvláštními právními předpisy a obecně závaznými
normami nejsou tímto nařízením dotčena.
4.2. Nabytím účinnosti tohoto nařízení se zrušují veškeré právní předpisy obce upravující výše uvedené záležitosti
odlišným způsobem.
22

4.3. Dodržování povinností stanovených touto vyhláškou jsou v mezích své pravomoci stanovené zvláštními
právními předpisy oprávněny kontrolovat Policie České republiky, Obecní úřad obce Velký Osek prostřednictvím
pověřených zaměstnanců a Obecní policie obce Velký Osek.
4.4. Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1. 1. 2014 a je vydáno na dobu neurčitou.
otisk razítka obce
Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.

RNDr. Vladimír Matuš, v. r.

starosta obce

místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desku obecního úřadu obce Velký Osek: 18. 12. 2013
Jméno a podpis: Ivana Adamcová, v. r., ………………………, otisk razítka obecního úřadu
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu obce Velký Osek: 30. 6. 2014
Jméno a podpis: Ivana Adamcová, v. r., …………………………, otisk razítka obecního úřadu
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Příloha č. 7 k usnesení č. ZO/10/17/12/2013 - Rozpočtové opatření č.4/2013 k rozpočtu obce na rok 2013
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